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บทน�ำ

“เพื่อนบ้ำน”:

พลวัตเชิงอ�ำนำจ ควำมมั่นคงและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

จิตติภัทร พูนข�ำ1

“เพื่อนบ้ำน” ใน IR 

 ในก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (IR) คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเพ่ือนบ้�น 

มักจะเป็นเรื่องย�กใจเสมอ ท้ังนี้เนื่องม�จ�กปัจจัยสำ�คัญที่สุดประก�รหนึ่ง นั่นคือ ปัจจัยท�งภูมิศ�สตร์

หรือคว�มใกล้ชิดท�งก�ยภ�พ ซึ่งก�รที่เพื่อนบ้�นนั้นมีตำ�แหน่งแห่งที่ของรัฐที่ติดต่อกันท�งด้�น 

ดินแดนระหว่�งกันโน้มนำ�ให้รัฐเพื่อนบ้�นมีก�รติดต่อสัมพันธ์กันม�กกว่�ประเทศที่อยู ่ห่�งไกลกัน 

ในเชิงเปรียบเทียบ และมีผลประโยชน์หลักที่อ�จจะสอดประส�นกันอย่�งลงตัวหรือกระทบกระทั่งกัน  

จนอ�จส่งผลกระทบต่ออำ�น�จอธิปไตยหรือบูรณภ�พเหนือดินแดนก็เป็นได้ กล่�วคือ คว�มใกล้ชิด 

ท�งภูมิศ�สตร์ย่อมมีแนวโน้มคว�มสัมพันธ์ท่ีเข้มข้น (intense) ท่ีอ�จจะเป็นไปในรูปแบบเชิงบวกหรือ 

เชิงลบก็ได้ ด้วยสถ�นะคว�มเป็นเพื่อนบ้�น ก�รกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้  

แม้ว่�จะไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต�ม

 ง�นศึกษ�วิจัยเชิงปริม�ณชิ้นสำ�คัญใน IR อย่�งเช่น John Vasquez (1993, 2009) เสนอว่� 

ประเทศที่มีพรมแดนติดกันท�งบกนั้นมักจะมีกรณีข้อพิพ�ทหรือคว�มขัดแย้งระหว่�งกันอย่�งรุนแรง  

ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะนำ�ไปสู ่สงคร�มระหว่�งประเทศ ม�กกว่�สันติภ�พ โดยคว�มขัดแย้งท�งด้�น 

ดินแดนนั้นเป็นแหล่งที่ม�ที่สำ�คัญม�กที่สุดของสงคร�มสมัยใหม่ เม่ือเทียบกับคว�มขัดแย้งท�งทะเล2  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศท่ีมีพรมแดนด้�นดินแดนประชิดหรือติดกับหล�ยประเทศมักมีแนวโน้ม 

ที่จะเกิดปัญห�ข้อพิพ�ทหรือคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศกับเพื่อนบ้�นได้ม�กกว่�ประเทศที่มีพรมแดน

1 ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วชิ�ก�รระหว่�งประเทศ คณะรฐัศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ และหวัหน้�โครงก�รวจิยั  
 “คว�มมัน่คงและพลวตัเชงิอำ�น�จในประเทศเพือ่นบ้�น: นยัยะทีมี่ต่อประเทศไทย” (ทุนสนบัสนนุก�รวจิยัจ�กกองทนุวจิยั 
 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ภ�ยใต้ “ทุนวิจัยทั่วไป” ประจำ�ปีงบประม�ณ 2557 ต�มสัญญ�เลขที่ ทป 2/1/2557)  
2 John Vasquez, The War Puzzle (Cambridge: Cambridge University Press, 1993); John Vasquez, The  
 War Puzzle Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). กรณคีว�มขัดแย้งท�งทะเล โปรดดู  
 M. Taylor Fravel, Strong Border. Secure Nation: Cooperation and Order in China’s Territorial Disputes  
 (Princeton: Princeton University Press, 2008), Chapter 6; Steve Chan, China’s Troubled Waters: Maritime  
 Disputes in Theoretical Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) เป็นต้น 
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ติดกันเพียงไม่กี่ประเทศเท่�นั้น ยกตัวอย่�งเช่น เยอรมนี (โดยเฉพ�ะในช่วงหลังก�รรวมรัฐในปี ค.ศ. 1871 

จนกระทั่งสงคร�มโลกครั้งที่ 2) หรือจีน เป็นต้น 

 ในท�งตรงกนัข้�ม ประเทศท่ีมสีิง่ท่ี John Mearsheimer นักวิช�ก�ร IR แนวสภ�พจริงนิยมเชงิรุก  

(offensive realism) เรียกว่� “อำ�น�จหยุดยั้งแห่งห้วงนำ้�” (the stopping power of water)3 เช่น 

มห�สมุทรหรือช่องแคบ กั้นขว�งระหว่�งรัฐอยู่ มักจะมีแนวโน้มที่จะมีคว�มขัดแย้งท�งด้�นดินแดน 

ที่นำ�ไปสู่ก�รใช้กำ�ลังคว�มรุนแรง น้อยกว่�ประเทศท่ีอยู่บนภ�คพ้ืนทวีปท่ีมีเพ่ือนบ้�นประชิดพรมแดน

จำ�นวนม�ก ยกตัวอย่�งเช่น สหรัฐอเมริก�หรือสหร�ชอ�ณ�จักร เป็นต้น 

 ในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศร่วมสมัย คว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศท�งดินแดน ได้แก่  

กรณีคู่คว�มสัมพันธ์ (dyads) ท่ีมีคว�มขัดแย้งกัน เช่น กรณีอิสร�เอล-ป�เลสไตน์ กรณีไครเมียระหว่�ง

รัสเซีย-ยูเครน กรณี Nagorno-Karabakh ระหว่�งอ�เซอร์ไบจันกับอ�ร์เมเนีย กรณีสหรัฐฯ-เม็กซิโก  

กรณีอินเดีย-ป�กีสถ�น เป็นต้น ส่วนคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศท�งทะเล ได้แก่ กรณีทะเลจีนใต้  

กรณีทะเลจีนตะวันออก เป็นต้น 

 ก�รศึกษ�วิจัย IR กระแสหลักว่�ด้วยเรื่องคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศโดยทั่วไป และโดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งคว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐเพื่อนบ้�น ก็เป็นโจทย์ก�รศึกษ�วิจัยที่ได้รับคว�มนิยมม�อย่�งต่อเนื่อง 

และย�วน�น โดยอ�ศัยทฤษฎีและแนวคว�มคิดสำ�คัญต่�งๆ เช่น แนวคิดเร่ือง “ผลประโยชน์แห่งช�ติ” 

“ดลุแห่งอำ�น�จ” “ท�งแพร่งท�งคว�มมัน่คง” “ระบบพนัธมติร” เป็นต้น นอกจ�กก�รศึกษ�วจิยัเชงิปรมิ�ณ 

ซึ่งนำ�เสนอสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่�งๆ แบบแผนเชิงประจักษ์และแนวโน้มของคว�มสัมพันธ์ 

ดังที่ได้กล่�วไปแล้วข้�งต้น ก�รศึกษ�วิจัยเชิงคุณภ�พใน IR ยังได้ตั้งคำ�ถ�มวิจัยหลักได้แก่ อะไรคือส�เหตุ

ปัจจัยของคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศทั้งปัจจัยที่ส ่งเสริมและขัดขว�งก�รเกิดขึ้นของสงคร�ม  

(เช่น ปัจจยัท�งประวตัศิ�สตร์ ปัจจยัท�งด้�นผลประโยชน์แห่งช�ติ ปัจจัยท�งด้�นก�รแข่งขันท�งเศรษฐกจิ 

ปัจจัยช�ตินิยม ปัจจัยคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ ปัจจัยท�งด้�นอุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง 

ปัจจัยก�รแสวงห�พันธมิตร ปัจจัยก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จระดับโลก เป็นต้น) ทำ�ไมสงคร�มจึงเกิดขึ้น 

และขย�ยตัว? คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเป็นไปได้หรือไม่ และเพร�ะเหตุใด? กลไกในก�รจำ�กัด 

หรือจัดก�รคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศเป็นอย่�งไร? เป็นต้น4

3 John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton, 2001). 
4 โปรดดู Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge. University Press, 1981);  
 Stephen Van Evera, The Causes of War: Power and the Roots of Conflict (Ithaca: Cornell University  
 Press, 1999); Dale C. Copeland, The Origins of Major War (Ithaca: Cornell University Press, 2000). 
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 ง�นคล�สสิกใน IR อย่�งเช่น ง�นของ Kenneth Waltz ก็ศึกษ�ส�เหตุของสงคร�ม โดยอ�ศัย

ตัวแบบภ�พส�มแบบ (Three Images) ซ่ึงประกอบด้วยภ�พแบบที่ 1 หรือ First Image ซ่ึงอธิบ�ย 

จ�กระดับปัจเจก โดยพิจ�รณ�คุณลักษณะของธรรมช�ติมนุษย์ (human nature) ซ่ึงแสวงห� 

คว�มอยูร่อดและอำ�น�จ ภ�พแบบท่ีสอง หรอื Second Image ซึง่อธบิ�ยจ�กระดบัระบบก�รเมอืงภ�ยในรฐั  

และภ�พแบบท่ี 3 หรือ Third Image ซึ่งอธิบ�ยจ�กระดับของโครงสร้�งระบบระหว่�งประเทศ ซึ่งคือ

ระบบอน�ธิปไตย (anarchy) ซึ่งไม่มีอำ�น�จศูนย์กล�ง และมีก�รจัดคว�มสัมพันธ์ของขีดคว�มส�ม�รถ 

ของรฐัต่�งๆ Waltz จงึเสนอให้พจิ�รณ�ระบบข้ัวอำ�น�จ (polarity)5 โดยในภ�พรวม Waltz ให้คว�มสำ�คญั

กับขีดคว�มส�ม�รถของรัฐ (capabilities) (เช่น อำ�น�จท�งก�รทห�ร เศรษฐกิจ ประช�กร เป็นต้น) ซึ่ง

เป็นปัจจัยท่ีสำ�คัญที่สุดในก�รนิย�มอำ�น�จของรัฐช�ติ ซึ่งมีผลต่อแนวโน้มของคว�มขัดแย้งและสงคร�ม 

ระหว่�งรัฐ6 ในขณะที่นักทฤษฎี IR ในเวล�ต่อม� เช่น Stephen Walt กลับไม่เห็นด้วยและเสนอว่� 

ก�รที่รัฐที่มีคว�มขัดแย้งกันนั้นจะเข้�สู่สงคร�ม ก็ต่อเมื่อพิจ�รณ�เจตน� (intention) ของรัฐ ว่�มีลักษณะ

ที่เป็นภัยคุกค�มหรือเป็นมิตรต่อรัฐอื่น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งรัฐเพื่อนบ้�น ถ้�ห�กว่�รัฐหนึ่งพิจ�รณ�เจตน�

อีกรัฐหนึ่งว่�มีลักษณะเป็นภัยคุกค�ม แนวโน้มในก�รเข้�สู่สงคร�มระหว่�งกันก็จะมีสูง7 อย่�งไรก็ดี  

ก�รค�ดคะเนเจตน�ของรัฐนั้นไม่ใช่สิ่งท่ีง่�ยด�ย เมื่อเทียบกับก�รประเมินขีดคว�มส�ม�รถของรัฐหนึ่งๆ 

เช่น กำ�ลงัท�งก�รทห�รหรอือำ�น�จท�งเศรษฐกิจ เป็นต้น8 กล่�วอกีนยัหนึง่ ข้อถกเถยีงสำ�คญัในก�รศึกษ�

ประเด็นคว�มมั่นคง คือ ก�รถกเถียงระหว่�ง “ส่ิงท่ีรัฐมี” (หรือขีดคว�มส�ม�รถ) vs. “ส่ิงท่ีรัฐเป็น”  

(หรือเจตน�หรือเหตุแรงจูงใจ) เพื่ออธิบ�ย “สิ่งที่รัฐ (จะ) ทำ�” (เช่น คว�มร่วมมือหรือสงคร�ม)

 ง�นวิช�ก�ร IR ต่อม� ได้แก่ สรรสร้�งนิยม (Constructivism) หรือสภ�พจริงนิยมดั้งเดิม  

(Classical Realism) เช่น ง�นของ Richard Ned Lebow กลับเสนอให้พิจ�รณ�ถึงปัจจัยเชิงคุณค่� 

ที่ไม่ใช่วัตถุ ได้แก่ อัตลักษณ์แห่งช�ติ (national identity) โดยเสนอว่� จ�กก�รศึกษ�วิจัยเชิงปริม�ณแล้ว 

รฐัส่วนใหญ่เข้�สูส่งคร�มเพือ่ท่ีจะแสวงห�สถ�นะและก�รยอมรบัระหว่�งประเทศ (international status) 

ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์แห่งช�ติหรือคว�มมั่นคง9 

5 Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War (New York: Columbia University Press, 1959). 
6 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Massachusetts: Addison-Wesley, 1979). 
7 Stephen Walt เรียกว่�ก�รถ่วงดุลภัยคุกค�ม (balance of threat) โปรดดู The Origins of Alliances (Ithaca:  
 Cornell University Press, 1987).  
8 James D. Fearson, ‘Rationalist Explanations for War’, Journal of Conflict Organization, Vol. 49: No. 3  
 (1995), pp. 236-269.
9 Richard Ned Lebow, Why Nations Fight: Past and Future Motives for War (Cambridge: Cambridge  
 University Press, 2010). โปรดดู Hidemi Suganami, On the Causes of War (Oxford: Oxford University  
 Press, 1996).
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 Colaresi, Rasler และ Thompson10 เสนอให้เร�แยกแยะคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศ 
ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ใน IR นั่นคือ หนึ่ง คว�มขัดแย้งเชิงพื้นที่ (spatial rivalries) กับ สอง  
คว�มขัดแย้งเชิงยุทธศ�สตร์ (strategic rivalries) โดยคว�มขัดแย้งเชิงพื้นที่คือคว�มขัดแย้ง 
ระหว่�งรัฐเพื่อนบ้�น ซึ่งแข่งขันกันและกันในเรื่องก�รยึดครองดินแดนหรือก�รสร้�งคว�มชอบธรรม 
ให้แก่ระบอบท�งก�รเมืองของตน ในขณะที่คว�มขัดแย้งเชิงยุทธศ�สตร์เป็นคว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐต่�งๆ 
ทีต้่องก�รแสวงห�อทิธพิลและสถ�นะระหว่�งประเทศ บ่อยครัง้ คว�มขดัแย้งเชงิพ้ืนทีม่�จ�กคว�มขดัแย้ง
เชงิยทุธศ�สตร์ระหว่�งรฐัมห�อำ�น�จ ซึง่แข่งขนักนัเพือ่แสวงห�พนัธมติร และสนบัสนนุพนัธมติรของตนเอง
ในคว�มขัดแย้งเชิงพื้นที่ในแต่ละภูมิภ�คหรืออ�ณ�บริเวณต่�งๆ ยกตัวอย่�งเช่น ในระดับหน่ึง  
คว�มขัดแย้งเชิงพื้นที่ในระดับท้องถิ่นในเอเชีย-แปซิฟิกหล�ยกรณีก็เกิดข้ึนหรือเป็นส่วนหน่ึงของ 
คว�มขัดแย้งเชิงยุทธศ�สตร์ระหว่�งสหรัฐฯ กับสหภ�พโซเวียตในช่วงสงคร�มเย็น หรือคว�มขัดแย้ง 
เชงิยทุธศ�สตร์ระหว่�งสหรัฐฯ กบัจนีในช่วงปัจจบุนั11 กล่�วคอื ในหล�ยครัง้หล�ยคร� คว�มขัดแย้งระหว่�ง
รัฐเพื่อนบ้�นก็ยิ่งทวีคว�มสลับซับซ้อน วุ่นว�ยโกล�หลหรือแม้กระทั่งทวีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องม�จ�ก
ปัจจัยระหว่�งประเทศ เช่น ก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จโลก12 หรือก�รแสวงห�พันธมิตรในระบบขั้วอำ�น�จ13

 นอกจ�กนั้น นักวิช�ก�ร IR ยังคงถกเถียงกันในเร่ืองส�เหตุปัจจัยท่ีช่วยยับยั้งหรือขัดขว�ง 
คว�มขดัแย้งหรอืสงคร�มระหว่�งประเทศ โดยนำ�เสนอปัจจยัต่�งๆ เช่น ระบอบก�รเมอืงแบบประช�ธปิไตย 
(ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของแนวคิด “รัฐประช�ธิปไตยไม่ทำ�สงคร�มระหว่�งกัน” หรือ “Democratic Peace  
Theory”)14 หรอืก�รพึง่พ�ซึง่กนัและกนัและคว�มเชือ่มโยงท�งเศรษฐกจิ (economic interdependence/  
interconnection)15 หรือคว�มเป็นประช�คมท�งด้�นคว�มมั่นคง (security community)16 หรือ 
ก�รสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจระหว่�งประเทศ (trust)17 เป็นต้น 

10 Michael P. Colaresi, Karen Rasler, and William R. Thompson, Strategic Rivalries in World Politics:  
 Position, Space, and Conflict Escalation (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).  
11 โปรดด ูSteve Chan, Enduring Rivalries in the Asia-Pacific (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). 
12 A. F.K. Organski, and Jacek Kugler, The War Ledger (Chicago: University of Chicago Press, 1980).  
13 ประเด็นเรื่องก�รติดกับดับของระบบพันธมิตร โปรดดู Glenn H. Snyder, Alliance Politics (Ithaca: Cornell  
 University Press, 1997). 
14 Bruce M. Russett, Grasping the Democratic Peace (Princeton: Princeton University Press, 1993); John  
 M. Owen, Liberal Peace Liberal War: American Politics and International Security (Ithaca: Cornell  
 University Press, 1997). 
15 Richard Rosecrance, The Rise of Trading State (New York: Basic Books, 1986); Steve Chan, Enduring  
 Rivalries in the Asia-Pacific (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). 
16 Karl Deutsch, et al., Political Community and the North Atlantic Area (New York: Greenwood, 1957);  
 Emanuel Adler, and Michael N. Barnett, eds., Security Communities (Cambridge: Cambridge University  
 Press, 1998). 
17 Ken Booth, and Nicholas Wheeler, The Security Dilemma (New York: Palgrave, 2007).
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 อ�จกล่�วได้ว่� ก�รศึกษ�เรื่อง “เพื่อนบ้�น” ใน IR นั้นม�พร้อมๆ กับก�รศึกษ�เร่ือง  

คว�มร่วมมือ และคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รศึกษ�ที่ม�ของสงคร�ม 

และสันติภ�พ

 ในช่วงปล�ยสงคร�มเย็นเป็นต้นม� ก�รศึกษ�วิจัยใน IR ซ่ึงได้รับอิทธิพลจ�กก�รศึกษ�วิจัย 

ท�งด้�นสนัตภิ�พและทฤษฎีท�งสงัคม เริม่หันม�ศกึษ�คว�มมัน่คงระหว่�งประเทศ/ข้�มช�ติ/โลกทีก้่�วข้�ม 

รัฐช�ติไปสู่คว�มมั่นคงของมนุษย์ม�กยิ่งขึ้นทั้งในเชิงทฤษฎี ในเชิงวิธีวิทย� และในเชิงประจักษ์ หรือ 

ก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ของรัฐ สงคร�มและสันติภ�พจ�กมุมมองหรือทฤษฎีใหม่ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ทฤษฎีวิพ�กษ์ ซ่ึงเปิดพื้นที่ก�รศึกษ�ใหม่ของคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศออกไปทั้งในเชิงกว้�งและ 

ในเชิงลึกม�กขึ้น (ดังเช่นที่ปร�กฏในง�นของสำ�นัก Copenhagen School และสำ�นัก Aberystwyth 

School เป็นต้น ซึ่งอ�จจะเรียกอย่�งรวมๆ ว่�เป็น Critical Security Studies)18

 นอกจ�กนัน้ ก�รสิน้สดุของสงคร�มเยน็ยงัเป็นหมดุหม�ยสำ�คญัทีเ่ผยให้เหน็ถงึคว�มสลบัซบัซ้อน

ของประเด็นปัญห�คว�มมั่นคงระหว่�งประเทศ ซึ่งมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงคุณภ�พและ 

ในเชงิปรมิ�ณ กล่�วคอื ประก�รแรก โลก�ภวิตัน์ทนุนยิมเสรนียิมใหม่ ทำ�ให้ประเดน็ปัญห�เหล่�นีม้ลีกัษณะ 

“ข้�มช�ติ” (transnational) ม�กยิ่งขึน้ ซึ่งทั้งตัดข้�มพรมแดนของรัฐช�ต ิและลอดเร้นก�รบริห�รจดัก�ร

ของรัฐช�ติ

 ประก�รที่สอง ประเด็นคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศรูปแบบใหม่ได้ก่อตัวขึ้นควบคู่ไปกับคว�ม

ม่ันคงรูปแบบเก่�หรือดั้งเดิมท่ีผูกโยงอยู่กับรัฐช�ติ ซ่ึงหล�ยครั้งอ�จจะซ้อนทับ กดทับ ท้�ท�ยหรือยิ่ง 

ทับซ้อนประเด็นปัญห�ด้ังเดิมอย่�งมหัศจรรย์พันลึก คว�มมั่นคงรูปแบบใหม่ ได้แก่ ก�รก่อก�รร้�ย  

ผู้อพยพลีภ้ยั ก�รค้�มนษุย์ คว�มขดัแย้งท�งช�ตพินัธุ ์ภยัพบิตัแิละคว�มมัน่คงท�งสิง่แวดล้อม คว�มมัน่คง 

ท�งด้�นอ�ห�ร คว�มอดอย�ก คว�มย�กจน คว�มมัน่คงไซเบอร์ เป็นต้น อนึง่ ประเดน็หล�ยประเดน็เหล่�นี ้

ก็ถูกทำ�ให้เป็นประเด็นปัญห�ท�งคว�มม่ันคงโดยรัฐ หรือท่ีนักวิช�ก�รคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

เรียกว่� “securitization”19

 ประก�รทีส่�ม พลวตัเชงิอำ�น�จของคว�มมัน่คงระหว่�งประเทศมคีว�มสลับซับซ้อนม�กข้ึน โดย

มีตัวแสดงท�งก�รเมืองท่ีเข้�ม�เกี่ยวข้องพัวพันกับประเด็นปัญห�คว�มมั่นคงเพ่ิมม�กขึ้น ซ่ึงแต่เดิม 

18 โปรดด ูBarry Buzan, and Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies (Cambridge:  
 Cambridge University Press, 2009); Columba Peoples, and Nick Vaughan-Williams, Critical Security  
 Studies: An Introduction, 2nd Edition (London and New York: Routledge, 2015).
19 โปรดดู Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (Boulder  
 CO: Lynne Rienner Publishers, 1998).
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อยู่ในมือของรัฐเป็นสำ�คัญ ได้แก่ องค์ก�รระหว่�งประเทศท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภ�ค และระดับ 

อนุภูมิภ�ค NGOs ข้�มช�ติและภ�ยในประเทศ และปัจเจกเองเป็นต้น

 ก�รเปลี่ยนแปลงทั้งสองประก�รทั้งในเชิงญ�ณวิทย�และในเชิงบริบทระหว่�งประเทศของ 

ก�รศกึษ�คว�มมัน่คง ส่งผลต่อสิง่ท่ีเร�อ�จจะเรยีกว่� “เพือ่นบ้�น” และเพือ่นบ้�นศกึษ�อย่�งไม่พกัต้องสงสยั  

แน่นอนว่�มกี�รศกึษ�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศเพ่ือนบ้�นจ�กแง่มมุในเชงิทฤษฎหีรือกรอบแนวคดิใหม่ๆ  

(ซึง่ยงัไม่ค่อยแพร่หล�ยม�กนกัในก�รศกึษ� IR ประเทศไทย) ก�รศกึษ�ประเด็นปัญห�ท�งด้�นคว�มม่ันคง

รูปแบบใหม่ๆ ในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเพื่อนบ้�น ทั้งในลักษณะเป็นกรณีศึกษ�ในแต่ละประเทศ 

หรือก�รเปรียบเทียบข้�มรัฐ หรือก�รศึกษ�ในเชิงองค์รวมในมุมมองระดับภูมิภ�คก็ดี ซึ่งย่อมต้องอ�ศัย 

ก�รศึกษ�วิจัยเชิงประจักษ์ และวิธีวิทย�ต่�งๆ ทั้งที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณ 

 จ�กที่ได้กล่�วม� คำ�ว่� “เพื่อนบ้�น” ย่อมหม�ยถึงรัฐหรือหน่วยท�งก�รเมืองที่มีพรมแดน 

ท�งภูมิศ�สตร์ประชิดหรือติดกับรัฐหนึ่งๆ ทั้งท�งบกและ/หรือท�งทะเล คว�มหม�ยดังกล่�วดูเหมือน 

จะเป็นคว�มหม�ยทั่วไปของ “เพื่อนบ้�น” ในเชิงภูมิรัฐศ�สตร์ (geopolitical meaning) กระนั้นก็ดี  

คว�มหม�ยดังกล่�วก็เป็นเพียงคว�มหม�ยแบบแคบ เร�อ�จจะนิย�ม “เพื่อนบ้�น” ในคว�มหม�ย 

แบบกว้�งได้เช่นกันว่�เป็นคว�มรับรู้ร่วมกันถึงคว�มเป็นส่วนหนึ่งของ “ประช�คมท�งด้�นคว�มมั่นคง” 

หรือคว�มเป็นภูมิภ�ค (หรืออนุภูมิภ�ค) ร่วมกันในเชิงอัตลักษณ์ คว�มหม�ยแบบกว้�งนี้เป็นคว�มหม�ย 

ในเชิงจิตวิทย�หรือก�รรับรู้ (psychological or cognitive meaning) 

 จ�กนิย�มดังกล่�ว ในกรณีของประเทศไทยเอง ก็มีประเทศเพ่ือนบ้�นในคว�มหม�ยแบบแคบ 

ได้แก่  ประเทศเพื่อนบ้�นที่มีพรมแดนติดกับไทยซึ่งประกอบด้วยเมียนม� ล�ว กัมพูช� และม�เลเซีย และ

มี “เพื่อนบ้�น” ในคว�มหม�ยแบบกว้�ง ซึ่งอ�จจะรวมอ�เซียน (หรือแม้กระทั่งเอเชีย-แปซิฟิก) เข้�ม�ได้

ด้วย ซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อประเทศไทย อ�จกล่�วได้ว่� คว�มสัมพันธ์ในแบบ

แรกนัน้มลีกัษณะเป็นคว�มสมัพนัธ์แบบทวภิ�ค ี(bilateral) ในขณะทีค่ว�มสัมพันธ์ในแบบหลังนัน้มลัีกษณะ

เป็นแบบพหุภ�คี (multilateral) หรือหล�ยฝ่�ย (plurilateral) หรือแบบภูมิภ�ค (regional)  

ซึ่งหนังสือเล่มนี้พย�ย�มที่จะทำ�คว�มเข้�ใจ

 หนังสือ “เพื่อนบ้าน”: พลวัตเชิงอำานาจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เล่ม

นี้เป็นหนังสือที่พัฒน�และปรับปรุงม�จ�กโครงก�รวิจัยเรื่อง “คว�มมั่นคงและพลวัตเชิงอำ�น�จ 

ในประเทศเพือ่นบ้�น: นยัยะทีม่ต่ีอประเทศไทย” ซึง่ได้รบัทุนสนบัสนนุก�รวจิยัจ�กกองทนุวจัิยมห�วิทย�ลยั

ธรรมศ�สตร์ภ�ยใต้ “ทุนวิจัยท่ัวไป” ประจำ�ปีงบประม�ณ 2557 (ต�มสัญญ�เลขที่ ทป 2/1/2557)  

ซึ่งมุ่งศึกษ�ท่ีม�ท่ีไป พลวัตเชิงอำ�น�จและคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่�งปัจจัยภ�ยใน-ระหว่�งประเทศ

ของประเดน็ปัญห�คว�มมัน่คงในเพือ่นบ้�นของรัฐไทย โดยมคีำ�ถ�มวจัิยหลักคอื “ก�รเมอืงภ�ยในประเทศ
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และก�รเมืองระหว่�งประเทศส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญห�คว�มมั่นคงของประเทศเพ่ือนบ้�น 

ยุคหลังสงคร�มเย็นอย่�งไร? และประเด็นคว�มมั่นคงดังกล่�วมีนัยสำ�คัญต่อคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ 

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งไร?” หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยกรณีศึกษ� 5 กรณีศึกษ� ได้แก่

 • กรณศีกึษ� 1: มห�อำ�น�จกบัสถ�ปัตยกรรมท�งคว�มมัน่คงในเอเชยี-แปซฟิิก: ข้อถกเถยีงเชงิ

ทฤษฎี และกรณีศึกษ�ทะเลจีนใต้ (ผศ.จิตติภัทร พูนขำ�) 

 • กรณีศึกษ� 2: คว�มสัมพันธ์ ไทย-เมียนม� (1997-2006): พินิจคว�มสัมพันธ์ปัญห� 

ช�ยแดนและก�รเมืองภ�ยใน (ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร)

 • กรณีศึกษ� 3: กรณีคว�มขัดแย้งส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบ

ต่อคว�มสัมพันธ์กับประเทศม�เลเซีย (ผศ.ดร.ชนินท์ทิร� ณ ถล�ง)

 • กรณศีึกษ� 4: กรณคีว�มขัดแย้งในลุม่แมน่ำ้�โขง ซึง่ส่งผลกระทบตอ่คว�มสัมพันธก์ับประเทศ

ล�ว (ดร.หฤษฎ์ อินทะกนก)

 • กรณศีกึษ� 5: กรณคีว�มมัน่คงและพลวตัเชงิอำ�น�จในกัมพชู�และคว�มสมัพนัธ์ไทย-กมัพูช� 

(อ.ภิญญ์ ศิรประภ�ศิริ) 

“เพื่อนบ้ำน” ศึกษำ: ศึกษำ “เพื่อนบ้ำน” อย่ำงไร? 
 วรรณกรรมวชิ�ก�รท่ีศึกษ�วจิยัเกีย่วกบั “เพือ่นบ้�น” ศกึษ� ซ่ึงศกึษ�คว�มสมัพนัธ์ต่�งประเทศ

ในประเทศเพือ่นบ้�นโดยทัว่ไป และ/หรอืคว�มมัน่คงในประเทศเพือ่นบ้�นเป็นก�รเฉพ�ะนัน้อ�จจะส�ม�รถ

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ คือ ง�นกลุ่มแรกเป็นก�รศึกษ�สถ�บันหรือกระบวนก�ร 

ก�รบรูณ�ก�รในระดบัภมูภิ�ค หรอืระดบัอนภุมูภิ�คเป็นสำ�คญั (region/ subregion-based study) ได้แก่ 

APEC อ�เซียน หรืออนุภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง (GMS) เป็นต้น ซึ่งมุ่งเน้นภ�พรวมท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง  

คว�มมั่นคงและ/หรือสังคมวัฒนธรรม ส่วนใหญ่แล้วง�นวิช�ก�รจะมุ่งเน้นคว�มมั่งคงของภูมิภ�คโดยรวม

และบทบ�ทของอ�เซียนในก�รจัดก�รเกี่ยวกับประเด็นปัญห�ท�งคว�มมั่งคง อย่�งเช่น ง�นของ Donald 

Weatherbee (2010) Mary Caballero-Anthony (2005) Lee Jones (2012) S. Hoadley and J. 

Rüland (2006) Amitav Acharya (2009) สุรช�ติ บำ�รุงสุข (2555)20 โดยเป็นก�รพรรณน�ในเชิง 

20 Donald E. Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy (Singapore:  
 ISEAS, 2010); Lee Jones, ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia (New York: Palgrave  
 MacMillan, 2012); S. Hoadley and J. Rüland, eds., Asian security reassessed. Singapore: Institute of  
 Southeast Asian Studies (2006); Amitav Acharya, Constructing a security community in Southeast  
 Asia: ASEAN and the problem of regional order (Abingdon: Routledge, 2009); สุรช�ติ บำ�รุงสุข, บก.,  
 ประชาคมอาเซียน: มิติด้านความมั่นคง (กรุงเทพฯ: โครงก�รคว�มมั่นคงศึกษ�, 2555). 



xii

ก�รเล่�เรื่อง หรืออ�ศัยกรอบก�รวิเคร�ะห์และทฤษฎีต่�งๆ เพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจและอธิบ�ยปร�กฏก�รณ ์

ดังกล่�ว เช่น สรรสร้�งนิยม (Constructivism) ในง�นของ Acharya (2009)21 เป็นต้น 

 นอกจ�กนี้ยังมีง�นวรรณกรรมที่ศึกษ�ก�รบูรณ�ก�รและคว�มมั่นคงในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง 

ได้แก่ ง�นของ Evelyn Goh (2007) Milton Osborne (2000, 2004, 2008) โกสมุภ์ ส�ยจนัทร์ (2556) 22  

เป็นต้น รวมทั้งง�นที่ศึกษ�วิจัยบทบ�ทของมห�อำ�น�จกับก�รบูรณ�ก�รด้�นคว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ง�นของ Michael Connors, Remy Davidson, and Jorn Dosch (2012) 

Evelyn Goh and Sheldon W. Simon (2008) สุรชัย ศิริไกร และคนอื่นๆ (2556) เป็นต้น23

 ง�นกลุ่มท่ีสองเป็นก�รศึกษ�วิจัยโดยมุ่งเน้นร�ยประเทศเป็นสำ�คัญ (country-based study) 

โดยเป็นก�รพรรณน�เศรษฐกิจก�รเมืองหรือคว�มมั่นคงของประเทศใดประเทศหน่ึงในภูมิภ�ค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นก�รเฉพ�ะ24 วรรณกรรมที่ศึกษ�คว�มมั่นคงในประเทศเมียนม� ได้แก่  

Tin Muang Maung Than (2013) พินิตพันธุ์ บริพัตร (2549) พรพิมล ตรีโชติ (2551) Martin Smith 

(1991) Pavin Chachavalpongpun (2005)25 ประเทศม�เลเซีย ได้แก่ Tang Siew Mun (2013)  

21 Amitav Acharya, (2009). Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem  
 of Regional Order (Abingdon: Routledge, 2009).
22 Evelyn Goh, Developing the Mekong: Regionalism and Regional Security in China-Southeast Asian  
 Relations (Abingdon: Routledge, 2007); Milton Osborne (2000, 2004, 2008); โกสมุภ์ ส�ยจนัทร์, อนุภูมิภาค 
 ลุ่มแม่นำ้าโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เชียงใหม่: มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่, 2556).
23 Michael Connors, Remy Davidson, and Jorn Dosch, The New Global Politics of the Asia Pacific (London  
 and New York: Routledge, 2012); Evelyn Goh and Sheldon W. Simon, eds., China, the United States,  
 and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics (New York: Routledge,  
 2008); สุรชัย ศิริไกร และคนอื่นๆ, การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ 
 ความมัน่คงอาเซยีน (APSC blueprint) (กรงุเทพฯ: สำ�นกัง�นสภ�คว�มมัน่คงแห่งช�ต ิสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร,ี 2556).
24 โปรดด ูสีด� สอนศร,ี บก., เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้: นโยบายต่างประเทศในยคุโลกาภวิตัน์ (กรุงเทพฯ: โครงก�รฝึกอบรม 
 หลักสูตรพิเศษ คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์, 2546).
25 Tin Muang Maung Than, “Myanmar Security Outlook: Coping with Violence and Armed Resistance”,  
 in Security Outlook of the Asia Pacific Countries and its Implications for the Defense Sector (Tokyo:  
 The National Institute for Defense Studies, 2013); พินิตพันธุ์ บริพัตร, “คว�มสัมพันธ์ไทยต่อพม่�ในรัฐบ�ล 
 พันตำ�รวจโท ทกัษณิ ชินวตัร”, รฐัศาสตร์สาร, ปีท่ี 27: ฉบบัที ่2 (2549): 40-72; พรพิมล ตรโีชติ, การต่างประเทศพม่า:  
 ปฏิสมัพนัธ์กับเพือ่นบ้านและชนกลุ่มน้อย (กรงุเทพฯ: โครงก�รสิง่พมิพ์ สถ�บันเอเชยีศกึษ� จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั,  
 2551); Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity (London: Zed Books, 1991); Pavin  
 Chachavalpongpun, A Plastic Nation: The Curse of Thainess in Thai-Burmese Relations (Oxford:  
 University Press of America, 2005).
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จรัญ มะลูลีม (2556)26 ประเทศล�ว ได้แก่ สุรชัย ศิริไกร (2548) อดิศร เสมแย้ม (2556)27 ประเทศกัมพูช� 

ได้แก่ Charnvit Kasetsiri (2003) สุรช�ติ บำ�รุงสุข (2555) พวงทอง ภวัครพันธุ์ (2552; 2556)28 เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ ยังมีง�นท่ีศึกษ�คว�มรับรู้และทัศนคติของประเทศเพื่อนบ้�นที่มีต่อรัฐไทยเป็นร�ยประเทศ 

อย่�งครอบคลุม ได้แก่ ง�นของ สุเนตร ชุตินธร�นนท์ ซ่ึงศึกษ�ปัจจัยส�มประก�รสำ�คัญ ได้แก่  

คว�มสืบเนื่องในเชิงคว�มสัมพันธ์ท�งประวัติศ�สตร์ วิกฤติก�รณ์ณ์ก�รเผชิญหน้�/ก�รใช้กำ�ลังหรือก�ร

ตอบโต้ด้วยสื่อและท�งว�จ� และก�รพึ่งพิงประส�นประโยชน์29

 ง�นกลุ่มที่ส�มเป็นก�รศึกษ�วิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นปัญห�เป็นสำ�คัญ (issue-based study)  

โดยอ�ศัยประเด็นปัญห�ใดปัญห�หนึ่งเป็นโจทย์ตั้งต้น ได้แก่ ปัญห�เขตแดน ช�ติพันธุ์ ผู้ลี้ภัย คว�มมั่นคง

ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม พลังง�น เป็นต้น ง�นเกี่ยวกับปัญห�เขตแดนทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎีและ 

ก�รศึกษ�เชิงประจักษ์ได้แก่ สุรช�ติ บำ�รุงสุข (2552) ศุภมิตร ปิติพัฒน์ (2553) นภดล โชติศิริ (2556) 

Robinson (1996) เป็นต้น30

26 Tang Siew Mun. “Malaysia’s internal and external security dynamics”, in Security outlook of the Asia  
 Pacific countries and its implications for the defense sector (Tokyo: The National Institute for Defense  
 Studies, 2013); จรัญ มะลูลีม, “ไทยในก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจของเพื่อนบ้�น”, ใน ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน,  
 สุเนตร ชุตินธร�นนท์ (บก) (กรุงเทพฯ: ศูนย์แม่โขงศึกษ� สถ�บันเอเชียศึกษ� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, 2556). 
27 สรุชยั ศริิไกร, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว (กรงุเทพฯ: คบไฟ, 2548); อดิศร เสมแย้ม, “คว�มสมัพนัธ์ไทย-ล�ว  
 ในจินตภ�พของล�ว”, ใน ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน, สุเนตร ชุตินธร�นนท์ (บก) (กรุงเทพฯ: ศูนย์แม่โขงศึกษ�  
 สถ�บันเอเชียศึกษ� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, 2556).
28 Charnvit Kasetsiri, “Thailand-Cambodia: A Love-Hate Relationship”, Kyoto Review of Southeast Asia,  
 Vol. 3: No. 1 (2003), accessed http://www.charnvitkasetsiri.com/PDF/Thailand-Cambodia.pdf;  
 สุรช�ติ บำ�รุงสุข, รำาลึก 50 ปีคดีพระวิหาร (พ.ศ. 2505-2555) (กรุงเทพฯ: โครงก�รคว�มม่ันคงศึกษ�, 2555);  
 พวงทอง ภวัครพันธุ์, สงคราม การค้า และชาตินิยมในความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงก�ร 
 ตำ�ร�สังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์, 2552); พวงทอง ภวัครพันธุ์, รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทยในกรณ ี
 ปราสาทพระวิหาร (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2556). 
29 สเุนตร ชติุนธร�นนท์, บก., ไทยในสายตาเพือ่นบ้าน (กรุงเทพฯ: สถ�บนัเอเชยีศกึษ� จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั, 2556).
30 สุรช�ติ บำ�รุงสุข, ปัญหาชายแดนไทย: จาก 2484 ถึงปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: โครงก�รคว�มมั่นคงศึกษ�, 2552);  
 นพดล โชติศิริ, เขตแดนไทย (กรุงเทพฯ: โครงก�รคว�มมั่นคงศึกษ�, 2556); ศุภมิตร ปิติพัฒน์, เขตแดน/พรมแดน/ 
 ชายแดน (กรุงเทพฯ: โครงก�รคว�มมั่นคงศึกษ�, 2553).



xiv

 แม้ว่�ง�นวรรณกรรมดงักล่�วจะมคีณุปูก�รต่อก�รพฒัน�องค์คว�มรูใ้นวงวชิ�ก�รคว�มสมัพนัธ์

ระหว่�งประเทศ และอ�ณ�บริเวณศึกษ� ทั้งในระดับมหภ�ค เช่น ภูมิภ�คนิยม ทวิภ�คีหรือร�ยประเทศ31 

หรือในระดับจุลภ�ค เช่น ประเด็นปัญห�หรือกรณีศึกษ�ต่�งๆ แต่กระนั้นก็ดี ก�รวิเคร�ะห์เชื่อมโยงปัจจัย

ระหว่�งประเทศและปัจจัยภ�ยในประเทศยังคงมีก�รศึกษ�ไม่ม�กเท่�ท่ีควร และโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะ

เป็นก�รศึกษ�แบบแยกส่วนกัน นอกจ�กนั้น สภ�พปัญห�และคว�มมั่นคงในยุคหลังสงคร�มเย็น 

มีลักษณะของคว�มข้�มช�ติ32 ซึ่งข้�มพรมแดนและก�รบริห�รจัดก�รของรัฐช�ติ ในประก�รสำ�คัญท่ีสุด  

ง�นวรรณกรรมวิช�ก�รยงัไม่มกี�รศกึษ�พลวัตเชงิอำ�น�จ และคว�มม่ันคงในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 

บนภ�คพื้นทวีป (Mainland Southeast Asia) หรือเพื่อนบ้�นของประเทศไทยเป็นก�รเฉพ�ะอย่�ง

ครอบคลุม รอบด้�น และเป็นระบบ33 รวมทั้งก�รศึกษ�วิจัย “เพื่อนบ้�น” ในคว�มหม�ยกว้�งหรือ 

ในระดับภูมิภ�ค ในฐ�นะที่เป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้�งระบบระหว่�งประเทศที่มีอิทธิพลต่อคว�มสัมพันธ์

เพือ่นบ้�นในคว�มหม�ยแคบ และยงัส�ม�รถเป็นกรณศีกึษ�ในเชงิเปรียบเทยีบได้อกีด้วย ก�รศกึษ�วจัิยนี้

จึงมุ่งเติมเต็มช่องว่�งในก�รวรรณกรรมท�งวิช�ก�รดังกล่�ว โดยอ�ศัยกรอบก�รวิเคร�ะห์ภ�พส�มแบบ

และแบบ Second Image Reversed ซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งก�รเมืองภ�ยใน

และก�รเมืองระหว่�งประเทศ

อธิบำย “เพื่อนบ้ำน” จำก “ภำพ 3+1 แบบ”
 หนังสือเล่มนี้อ�ศัยกรอบแนวคว�มคิดเรื่องภ�พส�มแบบของ Kenneth Waltz และภ�พแบบ

ที่สองแบบย้อนกลับ (Second Image Reversed) ของ Peter Gourevitch (1978)34 ซึ่งมุ่งเน้นปัจจัย

ก�รเมอืงภ�ยในทีไ่ด้รบัอทิธพิลจ�กปัจจยัระหว่�งประเทศหรือปัจจัยข้�มช�ติ กล่�วคอื ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

หรืออธิบ�ยนโยบ�ยต่�งประเทศของรัฐใดรัฐหนึ่งต้องอ�ศัยกรอบก�รวิเคร�ะห์ทั้งปัจจัยภ�ยในและปัจจัย

31 William T. Tow and Brendan Taylor, eds., Bilateralism, multilateralism and Asia-Pacific security:  
 contending cooperation (London and New York: Routledge, 2013); จลุชีพ ชนิวรรโณ, “นโยบ�ยคว�มมัน่คง 
 ระหว่�งประเทศของไทยในศตวรรษที ่21: กรอบคว�มมัน่คงทวภิ�ค ีหรอืพหุภ�ค?ี” ใน วเิทศคด ีวเิทโศบาย: รวมบทความ 
 ด้านการระหว่างประเทศในโอกาสเกษยีณอายรุาชการ รองศาสตราจารย์ ดร.โครนิ เฟ่ืองเกษม, กติต ิประเสริฐสุข (บก)  
 (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 2556), 72-99. 
32 ขจติ จติตเสวี, นโยบายและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน: ประเทศไทยบนเวทโีลกและเวทีโลก 
 ในประเทศไทย ในต้นศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย, 2548). 
33 ยกเว้นง�นของสดี� สอนศร,ี บก., เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้: นโยบายต่างประเทศในยคุโลกาภวิตัน์ (กรงุเทพฯ: โครงก�ร 
 ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์, 2546); สุเนตร ชุตินธร�นนท์, บก., ไทยในสายตา 
 เพื่อนบ้าน (กรุงเทพฯ: สถ�บันเอเชียศึกษ� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, 2556).
34 Peter Gourevitch, “The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics”,  
 International Organization, Vol. 32: No. 4 (1978): 881-912.
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ระหว่�งประเทศ ง�นของ Gourevich เป็นก�รโต้แย้งง�นวิช�ก�รของ Kenneth Waltz35 ซึ่ง 

แบ่งแยกระดับของก�รวิเคร�ะห์ก�รระหว่�งประเทศออกเป็น 3 ระดับ อันประกอบไปด้วยระดับปัจเจก 

(First Image) ระดับรัฐ (Second Image) และระดับระบบระหว่�งประเทศ (Third Image) โดย Waltz 

เสนอว่� ก�รวิเคร�ะห์พึงท่ีจะแยกแยะก�รใช้ระดับก�รวิเคร�ะห์ต่�งๆ ไม่ให้ผสมปนเปกัน โดยถ้�ห�ก 

จะอธิบ�ยระบบระหว่�งประเทศ ก็ควรใช้ก�รวิเคร�ะห์ในระดับระบบระหว่�งประเทศ หรือทฤษฎี 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ไม่ใช่ก�รวิเคร�ะห์ระดับภ�ยในรัฐ หรือทฤษฎีนโยบ�ยต่�งประเทศ ซ่ึง  

Waltz เรยีกทฤษฎขีองเข�ว่�เป็นทฤษฎสีภ�พจริงนยิมเชงิโครงสร้�ง ในท�งกลับกนั ง�นของ Gourevitch 

เสนอให้เห็นถึงคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของระดับก�รวิเคร�ะห์ต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง บทบ�ท 

และอิทธิพลของปัจจัยระหว่�งประเทศท่ีมีผลกระทบต่อก�รเมืองภ�ยในของรัฐต่�งๆ ซ่ึงเข�เรียกว่�เป็น 

ระดับก�รวิเคร�ะห์แบบ Second Image Reversed 

 หนังสือเล่มน้ีเสนอไปม�กกว่�ข้อเสนอของ Gourevitch ดังต่อไปนี้ คือ ประก�รแรก  

ปัจจัยระหว่�งประเทศมีคว�มหม�ยกว้�ง นั่นคือ สังคมและระเบียบระหว่�งประเทศ ซึ่งนอกจ�ก 

หม�ยถึงระบบระหว่�งประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นอน�ธิปไตยแล้ว ยังหม�ยถึงปทัสถ�น กฎเกณฑ์ คุณค่� 

และสถ�บันระหว่�งประเทศ รวมทั้งก�รจัดคว�มสัมพันธ์ระหว่�งมห�อำ�น�จด้วย36 และประก�รที่สอง  

ปัจจัยระหว่�งประเทศในยุคหลังสงคร�มเย็นมีลักษณะเป็นปัจจัยข้�มช�ติ (transnationalism) กล่�วคือ 

ลกัษณะของคว�มมัน่คงและประเด็นปัญห� รวมท้ังตัวแสดง ได้ก้�วข้�มคว�มรับรู้ พรมแดนและก�รบริห�ร

จัดก�รของรัฐช�ติเพิ่มขึ้นทุกทีๆ ก�รเข้�ใจปัจจัยระบอบก�รเมืองภ�ยในหรือปัจจัยระบบระหว่�งประเทศ

แต่เพียงอย่�งใดอย่�งหนึ่งไม่อ�จฉ�ยภ�พมุมกว้�งและมุมลึกแก่คว�มมั่นคงและพลวัตเชิงอำ�น�จของ

ประเทศเพื่อนบ้�นของไทยได้ ก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศและนโยบ�ยต่�งประเทศ

จึงจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของปัจจัยต่�งๆ ไม่ใช่เพียงแต่คว�มง่�ยในเชิงทฤษฎี  

(parsimonious theory) ต�มแบบทฤษฎีสภ�พจริงนิยมใหม่ของ Waltz เท่�นั้น สมมติฐ�นเบื้องต้น 

ของก�รศึกษ�วิจัยนี้ คือ คว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่�งก�รเมืองภ�ยในประเทศและก�รเมือง 

ระหว่�งประเทศส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้�นในยุคหลังสงคร�มเย็น

อย่�งมีนัยสำ�คัญ

35 Kenneth Waltz, Man, the State, and War (New York: Columbia University Press, 1959); Kenneth Waltz,  
 Theory of International Politics (New York: McGraw-Hill, 1979).
36 จิตติภัทร พูนขำ�, “ก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จโลกในโลกเปล่ียนผ่�นอำ�น�จ? ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ 
 ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รเมืองระบบขั้วอำ�น�จเดียว ก�รครองอำ�น�จนำ�และยุทธศ�สตร์ของสหรัฐอเมริก�ต่อจีน”,  
 รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 37: ฉบับที่ 1 (มกร�คม-เมษ�ยน 2559), หน้� 159-209.
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ข้อเสนอของหนังสือและกรณีศึกษำ 
 ง�นศึกษ�วิจัยนี้มุ ่งศึกษ�ประเด็นคว�มมั่นคงและพลวัตก�รเปลี่ยนแปลงเชิงอำ�น�จ 

ในคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้�นทีส่ำ�คญั คอื เมยีนม� ม�เลเซยี ล�ว และกมัพูช� 

ในช่วงหลังสงคร�มเย็นเป็นต้นม� (กรณีศึกษ�ที่ 2-4) โดยพิจ�รณ�ปัจจัยก�รเมืองภ�ยในประเทศ 

และก�รเมืองระหว่�งประเทศที่ส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้�น 

ยุคหลังสงคร�มเย็น รวมทั้งก�รวิเคร�ะห์บทบ�ทของสถ�ปัตยกรรมท�งด้�นคว�มมั่นคงและก�รเมือง 

ของมห�อำ�น�จในเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวม (กรณีศึกษ�ที่ 1) ง�นวิจัยน้ีอ�ศัยกรอบก�รวิเคร�ะห์แบบ  

Second Image Reversed ซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งก�รเมืองภ�ยในและ 

ก�รเมืองระหว่�งประเทศ หรือบทบ�ทของก�รเมืองระหว่�งประเทศในปฏิสัมพันธ์ท�งก�รเมืองภ�ยใน 

ของประเทศทีท่ำ�ให้ปัจจัยภ�ยในของประเทศเพือ่นบ้�นมคีว�มสลบัซบัซ้อนม�กยิง่ขึน้ในโลกยคุโลก�ภวิตัน์

 ข้อค้นพบของก�รศึกษ�วิจัยนี้ คือ คว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ 

และก�รเมืองระหว่�งประเทศส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้�นในยุค 

หลงัสงคร�มเยน็อย่�งมนียัสำ�คญั โดยแต่ละกรณศีกึษ�มรีะดบัของคว�มเกีย่วข้องเช่ือมโยงระหว่�งก�รเมอืง

ภ�ยในประเทศและก�รเมืองระหว่�งประเทศแตกต่�งกันออกไป ซึ่งช่วยทำ�ให้เร�เห็นถึงลักษณะ 

และสภ�พของประเดน็ปัญห�ด้�นคว�มมัน่คงทีแ่ตกต่�งกนั พลวัตเชงิอำ�น�จของคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งไทย 

กบัเพ่ือนบ้�นทีแ่ตกต่�งกันของแต่ละกรณศีกึษ� และก�รรับมอืของรัฐเหล่�น้ีกบัก�รเปลีย่นแปลงขน�นใหญ่ 

ที่เกิดขึ้นในภูมิภ�คนี้ภ�ยหลังสงคร�มเย็นเป็นต้นม�อีกด้วย

 ง�นศกึษ�วิจยันีจ้งึมลีกัษณะทีแ่ตกต่�งไปจ�กวรรณกรรมท�งวชิ�ก�รทีผ่่�นม� กล่�วคอื ประก�รแรก  

ง�นวิจัยชิ้นนี้เป็นก�รศึกษ�วิจัยทั้งในเชิงประจักษ์และในเชิงทฤษฎี โดยวิเคร�ะห์เชื่อมโยงปัจจัย 

ระหว่�งประเทศและปัจจัยภ�ยในประเทศ โดยไม่แยกก�รวิเคร�ะห์ออกเป็นปัจจัยเฉพ�ะที่แยกข�ด 

ออกจ�กกันโดยสิ้นเชิง ดังเช่นก�รศึกษ�โดยอ�ศัยกรอบแบบระดับก�รวิเคร�ะห์ภ�พส�มแบบ  

(Three Images) หรอืส�มระดบั (Three levels of analysis) ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัปัจเจก ปัจจยัก�รเมอืง

ภ�ยในประเทศ และปัจจัยก�รเมืองระหว่�งประเทศ ประก�รที่สอง ง�นวิจัยชิ้นนี้เป็นก�รศึกษ�วิจัย 

ในเชิงเปรียบเทียบหรือภูมิภ�คศึกษ�เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Regional Studies) เพื่อให้เห็นถึง

คว�มม่ันคงและพลวัตเชิงอำ�น�จของก�รเมืองของมห�อำ�น�จในภูมิภ�ค และคว�มสัมพันธ์ของ 

ประเทศเพื่อนบ้�นกับรัฐไทย ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�เปรียบเทียบคว�มเหมือนและคว�มแตกต่�งกันของ 

แต่ละกรณีศึกษ� ซึ่งแต่เดิมแล้ว วรรณกรรมวิช�ก�รที่ศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ 

ในประเทศเพื่อนบ้�นโดยทั่วไป และ/หรือคว�มมั่นคงในประเทศเพ่ือนบ้�นเป็นก�รเฉพ�ะนั้นมักเป็น  

(1) ก�รศกึษ�สถ�บันหรอืกระบวนก�รก�รบูรณ�ก�รในระดับภมูภิ�ค หรือระดบัอนภุมูภิ�คเป็นสำ�คญั หรอื 
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(2) เป็นก�รศึกษ�วิจัยโดยมุ่งเน้นร�ยประเทศเป็นสำ�คัญ (country-based study) โดยเป็นก�รพรรณน�

เศรษฐกิจก�รเมืองหรือคว�มมั่นคงของประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นก�รเฉพ�ะ หรอื (3) ก�รศกึษ�วจิยัทีมุ่ง่เน้นประเดน็ปัญห�เป็นสำ�คญั (issue-based study) โดยอ�ศยั

ประเดน็ปัญห�ใดปัญห�หนึง่เป็นโจทย์ตัง้ต้น ได้แก่ ปัญห�เขตแดน ช�ติพันธุ ์ผู้ล้ีภัย คว�มมัน่คงของมนษุย์ 

สิ่งแวดล้อม พลังง�น เป็นต้น

 จ�กก�รศึกษ�วิจัยพบว่�ในแต่ละกรณีศึกษ�ทั้ง 5 กรณีน้ันมีคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่�ง

ปัจจัยระหว่�งประเทศและปัจจัยภ�ยในอย่�งชัดเจน โดยกรณีศึกษ�ที่ 1 เรื่องสถ�ปัตยกรรมเชิงอำ�น�จ 

และก�รเมืองของมห�อำ�น�จในเอเชีย-แปซิฟิก กรณีศึกษ�ที่ 3 เรื่องม�เลเซียและกรณีศึกษ�ที่ 4  

เรื่องล�ว น้ัน บทบ�ทของก�รเมืองระหว่�งประเทศที่ส่งผลกระทบต่อก�รเมืองภ�ยในนั้นมีค่อนข้�งสูง  

ในขณะที่กรณีศึกษ�ที่ 2 เรื่องเมียนม� ปัจจัยภ�ยในมีบทบ�ทที่สำ�คัญม�กที่สุด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งม�จ�ก

กระบวนก�รเปิดประเทศของเมียนม�ในช่วงท่ีผ่�นม� กรณีศึกษ�ท่ี 5 เรื่องกัมพูช� ปัจจัยระดับปัจเจก 

กลับมีบทบ�ทที่สำ�คัญม�กที่สุด เนื่องม�จ�กคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จภ�ยในของกัมพูช�เอง

 กรณีศึกษ�ที่ 1 เป็นก�รศึกษ�บทบ�ทและนโยบ�ยต่�งประเทศของประเทศมห�อำ�น�จ 

กับปัญห�ท�งคว�มมั่นคงใน “เพื่อนบ้�น” ในคว�มหม�ยกว้�ง นั่นคือ เอเชีย-แปซิฟิก โดยเสนอว่�

สถ�ปัตยกรรมเชิงอำ�น�จในเอเชีย-แปซิฟิกปัจจุบันกำ�ลังอยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่�นของระเบียบ 

ระหว่�งประเทศในระดับภูมิภ�ค กล่�วคือ ระเบียบระหว่�งประเทศในยุคที่มีสหรัฐฯ เป็นมห�อำ�น�จนำ� 

กำ�ลงัเผชิญกบัปร�กฏก�รณ์ก�รผง�ดขึน้ม�ของจนี ซึง่ส่งผลกระทบต่อก�รเปลีย่นแปลงระบบสถ�ปัตยกรรม

ท�งด้�นคว�มมั่นคงในระดับภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก และบทบ�ทของมห�อำ�น�จหลักสองมห�อำ�น�จ 

ในระเบยีบโลก น่ันคอื สหรฐัฯ และจีน กล่�วคอื ระบบระหว่�งประเทศทีมี่สหรฐัฯ เป็นผูน้ำ�เริม่ถกูท้�ท�ยจ�ก 

คว�มร่วมมอืพหภุ�คใีนระดบัภมูภิ�ค ก�รบรูณ�ก�รของอ�เซยีน และก�รแข่งขนัระหว่�งมห�อำ�น�จต่�งๆ 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจีน อ�จกล่�วได้ว่� ในปัจจุบัน สถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�คมีคว�มสลับซับซ้อนม�ก

ขึ้นในหล�กหล�ยระดับ โดยหลอมรวมเอ�มห�อำ�น�จต่�งๆ เข้�ม�เป็นตัวแสดงสำ�คัญในภูมิภ�คม�กขึ้น 

แต่ก็ยังเผชิญกับท�งแพร่งท�งคว�มมั่นคงท่ีมีท้ังก�รแข่งขันและคว�มร่วมมือท้ังในเชิงอำ�น�จและ 

ในเชิงสถ�บัน กล่�วคือ ในด้�นหนึ่ง สหรัฐฯ ยังคงต้องก�รธำ�รงรักษ�คว�มเป็นมห�อำ�น�จนำ�เอ�ไว้  

ซึง่มีกรอบคว�มร่วมมอืแบบระบบพนัธมติร และพย�ย�มสกดักัน้ก�รผง�ดข้ึนม�ของจีน และในอกีด้�นหนึง่  

คว�มพย�ย�มของจีนในก�รริเร่ิมกรอบคว�มร่วมมือพหุภ�คีกับอ�เซียนและรัฐต่�งๆ เพื่อที่จะยับยั้ง 

หรอืลดทอนอทิธพิลของสหรฐัฯ ในภมูภิ�คนี ้กรณพีพิ�ททะเลจนีใต้เป็นกรณคีล�สสกิทีช่่วยทำ�ให้เร�เข้�ใจ

ก�รแข่งขันท�งอำ�น�จระหว่�งมห�อำ�น�จหลักทั้งสองของโลก รวมทั้งก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง 

ในกรอบกฎหม�ยระหว่�งประเทศ และกรอบคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�ค อ�จกล่�วได้ว่� คว�มท้�ท�ย  
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และแนวโน้มในอน�คตเกี่ยวกับก�รเปลี่ยนผ่�นท�งอำ�น�จโลก ก�รเปลี่ยนผ่�นของระเบียบโลกและ 

ก�รสร้�งสถ�ปัตยกรรมระดบัภูมภิ�คในเอเชยี-แปซิฟิก เป็นบรบิทระหว่�งประเทศสำ�หรบัพลวตัเชงิอำ�น�จ

และคว�มมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้�นของไทยด้วย

 กรณีศึกษ�ท่ี 2 เป็นกรณีศึกษ�คว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม� (1997-2006): พินิจคว�มสัมพันธ์

ปัญห�ช�ยแดนและก�รเมืองภ�ยใน โดยเสนอว่� ปัจจัยภ�ยในก�รเมืองของเมียนม� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

นโยบ�ยก�ร “เปิดประเทศ” ของรัฐบ�ลทห�รพม่� มีอิทธิพลสำ�คัญที่สุดต่อก�รปรับคว�มสัมพันธ์อันดี

ระหว่�งไทยและเมียนม� ท้ังท�งเศรษฐกิจ ก�รค้�และก�รลงทุนในช่วงทศวรรษที่ 1990 ต่อเนื่องจนถึง 

ช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 แม้ว่�ปัจจัยระหว่�งประเทศจะมีคว�มสำ�คัญ แต่ปัจจัยภ�ยในประเทศ 

ของทั้งสองรัฐมีคว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งปัจจัยในเชิงโครงสร้�งท�งก�ยภ�พ 

ในบริเวณช�ยแดนที่มีคว�มไม่ชัดเจน และมรดกตกทอดท�งประวัติศ�สตร์ของเมียนม� ซ่ึงทำ�ให ้

คว�มสัมพันธ์เกิดขึ้นได้อย่�งหล�กหล�ยต่�งมิติ ทั้งคว�มร่วมมือและคว�มขัดแย้งในแต่ละช่วงเวล� 

 จ�กก�รศึกษ�วิจัยกรณีคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�ในช่วงเวล�ดังกล่�ว พบว�่ก�รเมืองภ�ยใน

ของไทยกลับแสดงอิทธพิลอย่�งสำ�คญัต่อก�รขบัเคลือ่นระดบัคว�มสมัพนัธ์ของทัง้ 2 ประเทศ ไม่ว่�จะเป็น

คว�มขัดแย้งและคว�มร่วมมือ โดยมีแบบแผน คว�มต่อเนื่องและคว�มเปลี่ยนแปลงในคว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งไทยและเมียนม�ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2006 ซ่ึงเป็นช่วงเวล�ที่แปรเปลี่ยนจ�กคว�มสัมพันธ์ที่ดี 

และแนบแน่น ด้วยคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รค้�ช�ยแดนในช่วงต้นถึงกล�งทศวรรษที่ 1990  

ม�สู่คว�มเหินห่�งและคว�มขัดแย้งช�ยแดน จนกล�ยเป็นก�รเผชิญหน้�กันระหว่�งกองกำ�ลังแห่งช�ติ 

ทั้ง 2 ในร�วปี ค.ศ. 1999-2002 และในที่สุดม�สู่คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งด้วยคว�มร่วมมือ 

ท�งเศรษฐกิจในระดับพหุภ�คีและก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ไปสู่คว�มเป็นประช�ธิปไตยในเมียนม� 

 กรณศึีกษ�ที ่3 เป็นกรณคีว�มขดัแย้งส�มจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทยทีส่่งผลกระทบ 

ต่อคว�มสัมพันธ์กับประเทศม�เลเซีย ซึ่งเสนอว่� แม้ว่�พลวัตรหว่�งระดับปัจเจก ระดับรัฐ และ 

ระดับระบบระหว่�งประเทศดูเหมือนจะทำ�ให้เกิดคว�มซับซ้อนต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทย 

และประเทศม�เลเซียท้ังในช่วงสงคร�มเย็นและหลังสงคร�มเย็น แต่ในที่สุดปัจจัยทั้งในประเทศและ 

ระหว่�งประเทศจะเป็นปัจจัยผลักดันหรือส่งเสริมให้รัฐบ�ลไทยและรัฐบ�ลม�เลเซียรักษ�คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศท่ีดีไว้ได้ ทั้งๆ ที่มีปัจจัยและปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดจ�กคว�มขัดแย้งที่อ�จจะมีผลในเชิงลบ 

ต่อคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี อย่�งเช่น ปัญห�ผู้ลี้ภัย คว�มมั่นคงของมนุษย์ ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อคว�มมั่นคงช�ยแดนระหว่�งประเทศไทยและประเทศม�เลเซีย 

ทั้งสิ้น นอกจ�กนี้ คว�มเชื่อมโยงและผูกพันท�งช�ติพันธุ์ ศ�สน�และประวัติศ�สตร์ทำ�ให้ประช�กร 
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และนักก�รเมืองในรัฐท�งเหนือของม�เลเซีย โดยเฉพ�ะในรัฐกลันตันมีคว�มเห็นใจ และในอดีตได้เคย 

มีก�รสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในรูปแบบต่�งๆ 

 ปัจจัยท�งด้�นก�รเมืองภ�ยในของม�เลเซียตั้งแต่ในช่วงสงคร�มเย็นเป็นต้นม�มีบทบ�ทสำ�คัญ

อย่�งยิ่ง กล่�วคือ พรรค UMNO ซึ่งถือครองอำ�น�จหลังเหตุก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�งคนมล�ยูและ 

คนจีนใน พ.ศ. 2512 มีจุดยืนและแนวท�งต่อปัญห�ในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต้ในลักษณะที่สอดคล้องกับ 

หลกัก�รไม่แทรกแซงระหว่�งกนัของอ�เซียน แม้ว่�พรรคก�รเมอืงฝ่�ยค้�นอย่�ง Parti Islam se Malaysia  

(PAS) จะเห็นอกเห็นใจหรือสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่คว�มเห็นใจดังกล่�ว

ไม่เคยถูกแปรออกม�เป็นนโยบ�ย หรือก�รเคลื่อนไหวอย่�งเป็นรูปธรรม 

 กรณีศึกษ�ท่ี 4 เป็นกรณีคว�มขัดแย้งในลุ่มแม่นำ้�โขง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์กับ 

ประเทศล�ว โดยวิเคร�ะห์สถ�นะคว�มสัมพันธ์ของชุมชนช�ยแดนและข้�มพรมแดนไทย-ล�ว 

ในกระแสโลก�ภิวัตน์ ท่�มกล�งกรณีคว�มขัดแย้งในลุ่มแม่นำ้�โขง โดยมุ่งเน้นในก�รศึกษ�ส�เหตุและ 

ผลกระทบของประเด็นปัญห�ท�งคว�มมั่นคงต่�งๆ ในลุ่มแม่นำ้�โขง ท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งไทย-ล�วในแต่ละช่วงเวล� ในเชิงภูมิรัฐศ�สตร์แล้ว ล�วในฐ�นะเป็นรัฐเล็ก มีคว�มสำ�คัญในฐ�นะ

พื้นที่เช่ือมต่อก�รเดินท�งในลุ่มแม่นำ้�โขงซ่ึงทำ�หน้�ที่ทั้งเป็นกันชนและจุดเชื่อมต่อของก�รทห�รและ 

ก�รค้�ของมห�อำ�น�จต่�งๆ ม�โดยตลอด กรณีศึกษ�นี้ศึกษ�คว�มสัมพันธ์และพลวัตเชิงอำ�น�จ 

ทีท้ั่งสองประเทศเกีย่วโยงกบัประเทศมห�อำ�น�จต่�งๆ และองค์ก�รระหว่�งประเทศในภมิูภ�ค เช่น อ�เซยีน 

และ“คว�มร่วมมอือนุภูมภิ�คลุม่แม่นำ�้โขง” (Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation 

or GMS) โดยเริ่มต้นที่คว�มเป็นม�ของรัฐช�ติไทย-ล�ว และศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ 

ในบริบทของกระแสโลก�ภิวัตน์ ในด้�นก�รร่วมมือท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับทวิภ�คี

และพหุภ�คี 

 กรณีศึกษ�ที่ 5 เป็นกรณีคว�มม่ันคงและพลวัตเชิงอำ�น�จในกัมพูช�และคว�มสัมพันธ  ์

ไทย-กัมพูช� ซึ่งเสนอว่� คว�มสัมพันธ์ไทย-กัมพูช�มักเน้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มขัดแย้งม�กกว่� 

คว�มร่วมมือ ซึ่งทำ�ให้ก�รศึกษ�วรรณกรรมวิช�ก�รศึกษ�วิจัยปัจจัยสำ�คัญที่เป็นส�เหตุแห่งคว�มขัดแย้ง 

ได้แก่ ประวัติศ�สตร์ โครงสร้�งท�งก�รเมือง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้นำ�ประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน 

และปัจจัยภ�ยในทั้งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในท�งกลับกัน กรณีศึกษ�นี้เสนอว่�ทั้งทฤษฎ ี

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศแนวสัจนิยม และเสรีนิยมในก�รอธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ไทย-กัมพูช�นั้นยังมี 

ข้อจำ�กัดอยู่ม�ก และเสนอว่�ก�รอธิบ�ยคว�มร่วมมือและคว�มขัดแย้งในกรณีดังกล่�วไม่ส�ม�รถอธิบ�ย

จ�กปัจจัยภ�ยนอกได้ม�กเท่�ใดนัก แต่ม�จ�กปัจจัยระดับปัจเจกเสียม�กกว่� กล่�วคือ คว�มขัดแย้ง 
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ระหว่�งไทยและกัมพูช�เป็นผลม�จ�กปัจจัยท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคงภ�ยในประเทศทั้งสอง และ 

ก�รตัดสินใจของผู้นำ�ประเทศในขณะนั้นว่�จะเพิ่มหรือบรรเท�คว�มรุนแรงของคว�มขัดแย้งนั่นเอง

 กล่�วโดยสรุป จ�กกรณีศึกษ�ท้ังหมดทำ�ให้เห็นถึงปัจจัยคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่�ง 

ก�รเมืองภ�ยในประเทศและก�รเมืองระหว่�งประเทศที่แนบแน่นและสลับซับซ้อนอันส่งผลกระทบ 

ต่อสถ�ปัตยกรรมท�งด้�นคว�มมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวม และคว�มสัมพันธ์ประเทศไทยกับ 

ประเทศเพื่อนบ้�นในยุคหลังสงคร�มเย็นอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งช่วยทำ�ให้เร�เข้�ใจประเด็นปัญห�ด้�น 

คว�มมั่นคงและพลวัตเชิงอำ�น�จที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคหลังสงคร�มเย็นเป็นต้นม� ของแต่ละกรณีศึกษ�

ในเชิงลึก ทั้งยังพัฒน�กรอบก�รวิเคร�ะห์ท�งทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่ช่วยทำ�ให้เร�ส�ม�รถ

เปรียบเทียบกรณีศึกษ�ต่�งๆ ดังกล่�วข้�งต้นได้อีกด้วย ในเชิงก�รกำ�หนดนโยบ�ยต่�งประเทศ 

ของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้�นและมห�อำ�น�จโดยรวม กรอบก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วช่วยทำ�ให้เร�

เข้�ใจก�รเปล่ียนแปลงและพลวัตเชิงอำ�น�จ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก และส�ม�รถกำ�หนดท่�ทีและ 

นโยบ�ยต่อตัวแสดงต่�งๆ เหล่�นี้ต่อไปได้ โดยตระหนักรู้ว่�ปัจจัยใดที่มีคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินนโยบ�ย

ต่�งประเทศของประเทศเพื่อนบ้�นหนึ่งๆ ที่มีต่อรัฐไทย
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บทที่ 1

บทน�ำ: สภำพปัญหำและโจทย์วิจัย

 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 พลวัตเชิงอำ�น�จในก�รเมืองโลกมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ประก�รแรก คือ ปร�กฏก�รณ์ของก�รเปลี่ยนแปลงหรือก�รเปล่ียนผ่�นอำ�น�จ 

ในระดับโลก (global power transition) ไม่ว่�จะเป็นก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนและก�รตกตำ่�ของสหรัฐฯ  

ก�รผง�ดขึน้ม�ของเอเชีย (หรอื “ศตวรรษของเอเชีย”) หรอืก�รผง�ดขึน้ม�ของบรเิวณทีไ่ม่ใช่ตะวนัตกหรอื

ส่วนทีเ่หลอืท้ังหมด (The rise of the rest)1 โดยมโีจทย์สำ�คัญทีม่กี�รถกเถยีงกนัอย่�งกว้�งขว�งม�กทีสุ่ด

โจทย์หนึ่งในก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศร่วมสมัย นั่นคือ ระเบียบโลกยังคงเป็นระเบียบ 

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของสหรัฐฯ หรือไม่? จะมีก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จโลกหรือไม่? และก�รเปลี่ยนผ่�นนั้น 

จะเป็นไปอย่�งสันติหรือไม่ อย่�งไร? 

 ง�นวชิ�ก�รจำ�นวนหนึง่ เช่น ง�นของ Martin Jacques เสนอว่� ศตวรรษที ่21 จะเป็น “ศตวรรษ

ของจีน”2 ในขณะที่ง�นของ Fareed Zakaria และ Amitav Acharya เสนอว่� ระเบียบโลกใหม่นั้น 

จะเป็นก�รสิน้สดุของโลกทีม่สีหรฐัฯ เป็นผูน้ำ� และอำ�น�จจะแปรเปลีย่นเป็นโลกหล�ยขัว้อำ�น�จทีห่นัเหม�

สู่ตะวันออกหรือเอเชียม�กขึ้น แทนที่ตะวันตก3 Charles Kupchan เรียกว่�เป็น “โลกที่ไม่ใช่ของผู้ใด”  

(No One’s World)4 ในท�งตรงกันข้�ม ง�นหล�ยชิ้นของ Joseph Nye, Jr. และ G. John Ikenberry5  

1 Fareed Zakaria, The Post-American World (New York: W.W. Norton, 2008). 
2 โปรดดู Martin Jacques, When China Rules the World (New York: Penguin, 2009); Jonathan Fenby, Will  
 China Dominate the 21st Century (Cambridge: Polity, 2014); Stefan Halper, The Beijing Consensus:  
 How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century (New York: Basic Books,  
 2010). เป็นต้น 
3 โปรดดู Amitav Acharya, The End of American World Order (Cambridge: Polity, 2014); Fareed Zakaria,  
 The Post-American World (New York: W.W. Norton, 2008); Kishore Mahbubani, The New Asian Hemisphere:  
 The Irresistible Shift of Global Power to the East (New York: Public Affairs, 2008). เป็นต้น 
4 Charles Kupchan, No One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn  
 (New York: Oxford University Press, 2012).  
5 โปรดดู Joseph Nye, Jr., Is the American Century Over? (Cambridge: Polity, 2015); Joseph S. Nye, Jr.,  
 The Future of Power (New York: Public Affairs, 2011); G. John Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins,  
 Crisis, and Transformation of the American World Order (Princeton and Oxford: Princeton University  
 Press, 2011); Mel Gurtov, Will This Be China’s Century? A Skeptic’s View (Boulder and London: Lynne  
 Rienner Publishers, 2013). เป็นต้น 



4 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โต้แย้งกับง�นกลุ่มแรก โดยเสนอว่�แม้ว่�สหรัฐฯ อ�จจะตกตำ่�ในเชิงเปรียบเทียบ แต่สหรัฐฯ ยังไม่ได ้

ตกตำ�่ลงในเชิงสัมบูรณ์ เพร�ะสหรัฐฯ ยังคงมีอำ�น�จและขีดคว�มส�ม�รถต่�งๆ ที่ส�ม�รถรักษ�สถ�นะ 

คว�มเป็นมห�อำ�น�จนำ�ของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ แม้ว ่�จะเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจหลังปี  

ค.ศ. 2008-2009 ก็ต�ม6 รวมทั้งระเบียบระหว่�งประเทศก็ยังคงเป็นเสรีนิยม ซึ่งยังได้รับก�รยอมรับจ�ก

รัฐต่�งๆ จำ�นวนม�กที่เป็นสม�ชิกของระเบียบเสรีนิยม ในขณะท่ีจีนนั้นยังคงล้�หลังกว่�สหรัฐฯ อยู่ม�ก 

ในด้�นพลังอำ�น�จ คว�มเห็นนี้สอดคล้องกับ David Shambaugh ที่เสนอว�่เส้นท�งสู่มห�อำ�น�จโลก 

ของจนีนัน้ยงัอกีย�วไกลม�กนกั กล่�วคอื จนียงัมคีว�มอ่อนแอภ�ยในโครงสร้�งหล�ยด้�นภ�ยในประเทศ 

และในด้�นก�รต่�งประเทศ จีนมีพันธมิตรน้อยม�ก และยังมีนโยบ�ยต่�งประเทศที่ “ลังเลใจ หลีกเลี่ยง

คว�มเสี่ยง และมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวอย่�งแคบๆ” รวมทั้งไม่ค่อยมีก�รใช้อำ�น�จแบบอ่อน  

(soft power) หรืออำ�น�จในก�รโน้มน้�วชักจูงในเวทีระหว่�งประเทศอีกด้วย ซ่ึงทำ�ให้ Shambaugh  

เรียกจีนว่�เป็นเพียง “Partial Power” เท่�นั้น7 

 แม้ว่�จะมีข้อถกเถียงท�งวิช�ก�รต่�งๆ เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จระหว่�งมห�อำ�น�จ 

ทัง้สอง และคว�มเป็นไปได้ต่�งๆ แต่อย่�งน้อยทีส่ดุ ในเชงิก�รเมอืงของมห�อำ�น�จ ระเบยีบโลกในศตวรรษที่  

21 นั้นกำ�ลังก้�วเข้�สู่ก�รจัดคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จระหว่�งมห�อำ�น�จหลักสองมห�อำ�น�จด้วยกัน คือ 

สหรัฐฯ และจีน ก�รเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนออกม�ในคว�มรับรู้และคว�มเข้�ใจร่วมกันของชนชั้นนำ� 

ในระดับโลก ง�นวิช�ก�รและมติมห�ชนต่�งๆ เช่น David Miliband อดีตรัฐมนตรีต่�งประเทศของ 

สหร�ชอ�ณ�จกัร กล่�วภ�ยหลงัก�รประชุมสุดยอด G20 ณ กรุงลอนดอนในปี ค.ศ. 2009 ว่� สหรัฐฯ และ

จีนเป็นเพียง “สองมห�อำ�น�จที่สำ�คัญ” ที่ “ไม่อ�จละเลยได้” ในก�รเมืองโลก8 ในขณะที่นักวิช�ก�ร 

ชั้นนำ�ท�งด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศอย่�ง Rosemary Foot และ Andrew Walter มองว่� ก�ร

แข่งขนักันระหว่�งสหรฐัฯ และจนีนัน้เป็นประเดน็แกนกล�งของก�รเมืองโลก เนือ่งจ�ก “ระเบยีบโลกและ

ท่�ทแีละพฤตกิรรมของรฐัสำ�คญัทัง้สองรฐัดงักล่�วเป็นปร�กฏก�รณ์ท�งสงัคมทีต่่�งสรรสร้�งกนัและกนั”9 

6 ง�นกลุ่มหนึ่งเสนอว่� สหรัฐฯ หลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก ยังคงรักษ�อำ�น�จนำ�ท�งเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจก�รเมือง 
 โลกอยู ่โปรดด ูCarla Norrlof, America’s Global Advantage: US Hegemony and International Cooperation  
 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010); Jonathan Kirshner, American Power After the Financial  
 Crisis (Ithaca: Cornell University Press, 2014). เป็นต้น 
7 David Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 6-7.
8 Quoted in Maximilian Terhalle, The Transition of Global Order: Legitimacy and Contestation (Hampshire:  
 Palgrave Macmillan, 2015), p. 6. 
9 Rosemary Foot, and Andrew Walter, China, the United States, and Global Order (Cambridge: Cambridge  
 University Press, 2011), p. 23.



5กรณีศึกษา 1: ผศ.จิตติภัทร พูนข�า

 เร�อ�จกล่�วได้ว่�ระเบียบโลกได้พัฒน�ไปสู่ตัวแบบของมห�อำ�น�จหลักสองมห�อำ�น�จหรือ 

G210 ซึง่ในด้�นหน่ึง ทัง้สองมห�อำ�น�จต่�งมคีว�มร่วมมอืและก�รพ่ึงพ�ซ่ึงกนัและกนั (interdependence)  

อย่�งแนบแน่นม�กยิ่งขึ้น โดยสหรัฐฯ เป็นตล�ดส่งออกสำ�คัญที่สุดของสินค้�และบริก�รของจีน ในขณะที่

จีนเป็นผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบ�ลสหรัฐฯ ร�ยใหญ่ที่สุดในโลก และช่วยคำ้�ประกันค่�เงินดอลล�ร์สหรัฐฯ  

นักวิช�ก�รบ�งคนเรยีกกระบวนก�รน้ีว่�เป็น “จนีเมรกิ�” (Chimerica)11 แต่ในอกีด้�นหนึง่ สหรฐัฯ และจีน

ต่�งมีก�รแข่งกันอย่�งรุนแรงท้ังในด้�นก�รปกป้องผลประโยชน์หลักแห่งช�ติของตน ก�รแข่งขันแย่งชิง

อิทธิพลในบริเวณต่�งๆ ของโลก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเอเชีย-แปซิฟิก รวมท้ังก�รจัดระเบียบโลก 

และสถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�ค ซึ่งกล่�วให้ถึงที่สุดแล้วก็คือ ก�รแข่งขันกันเรื่องสถ�นะคว�มเป็น

มห�อำ�น�จนำ� (hegemony) ในระเบียบโลกนั่นเอง 

 ประก�รที่สอง ก�รก่อรูปของสถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�ค (regional architecture) ทั้งใน 

มิติด้�นคว�มมั่นคงและเศรษฐกิจ โดยมีลักษณะที่สลับซับซ้อนและซ้อนทับกันอย่�งเป็นโยงใยเครือข่�ย  

หล�ยครั้งก�รก่อตัวและพลวัตของระบบสถ�ปัตยกรรมเชิงอำ�น�จระดับภูมิภ�คใหม่นี้ได้เร่ิมถ�มท้� 

และวิพ�กษ์ระเบียบระหว่�งประเทศเดิม ซึ่งดำ�รงอยู่ม�ตั้งแต่ช่วงหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ทั้งในแง่ของ 

หลักก�รแนวคดิ สม�ชกิภ�พและก�รยอมรบั บทบ�ทนำ�ของมห�อำ�น�จอย่�งสหรฐัฯ และคว�มชอบธรรม 

ยกตวัอย่�งเช่น คว�มพย�ย�มในก�รปฏริปูองค์ก�รสหประช�ช�ต ิข้อเสนอก�รเปลีย่นแปลงระบบก�รเงนิ

และก�รค้�ระหว่�งประเทศ รวมท้ังก�รสร้�งก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจและคว�มมั่นคงใหม่ภ�ยนอก

ระเบียบระหว่�งประเทศเดิม เช่น ก�รรวมตัวของประเทศเกิดใหม่เช่น BRICS เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นี่คือ

ก�รท้�ท�ยระเบียบระหว่�งประเทศเดิมที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ� (Pax Americana) 

 โจทย์ท้ังสองประก�ร ท้ังก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จโลกและก�รก่อตัวของสถ�บันระหว่�งประเทศ

ใหม่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำ�ถ�มว่�ด้วยระเบียบโลกและก�รเปล่ียนผ่�นของระเบียบโลก (global order 

transition)12 นัน่คือ ระเบยีบโลกจะมรูีปร่�งหน้�ต�เป็นอย่�งไร ก�รเปลีย่นผ่�นระเบยีบโลกนัน้จะก่อให้เกดิ 

ก�รสร้�งสถ�ปัตยกรรมเชิงอำ�น�จระดับโลกใหม่ที่มีประสิทธิภ�พและมีคว�มชอบธรรมหรือไม่ รวมทั้ง

สะท้อนก�รจัดคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จที่แท้จริงม�กน้อยเพียงใด และจะบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์  

ก�รแข่งขันและคว�มตึงเครียดระหว่�งมห�อำ�น�จหลักของโลกทั้งสองมห�อำ�น�จเช่นสหรัฐฯ และจีนได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พเพียงใด 

10 Yuen Foong Khong, “Primacy or World Order? The United States and China’s Rise-A Review Essay”,  
 International Security, Vol. 38: No. 3 (Winter 2013/2014), pp. 167-168
11 Niall Ferguson, “From Empire to Chimerica”, in The Ascent of Money (New York: Penguin, 2008),  
 pp. 283-340.
12 ง�นชิน้สำ�คญัทีศ่กึษ�เรือ่งก�รเปลีย่นผ่�นของระเบยีบโลก โปรดด ูMaximilian Terhalle, The Transition of Global  
 Order: Legitimacy and Contestation (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015). 



6 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ในง�นวิจัยชิ้นนี้ ผู ้วิจัยมองว่�คำ�ถ�มหรือโจทย์วิจัยว่�ด้วยก�รเปลี่ยนผ่�นท�งอำ�น�จและ 

ก�รเปลี่ยนผ่�นของระเบียบโลกส่งผลต่อโครงสร้�งสถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

เอเชยี-แปซฟิิก ซึง่เป็นอ�ณ�บรเิวณท่ีมกี�รแข่งขนัท�งอำ�น�จระหว่�งมห�อำ�น�จหลกัของโลกอย่�งชัดแจ้ง 

และตรงไปตรงม�ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ระเบียบโลกและก�รแข่งขันระหว่�งมห�อำ�น�จหลักเป็นบริบท

ระหว่�งประเทศ (international context) ของก�รอธิบ�ยและก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มมั่นคงและ 

พลวัตเชิงอำ�น�จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภ�คพื้นทวีปหรือประเทศเพื่อนบ้�นของประเทศไทย  

ง�นวิจยัชิน้นีจึ้งไม่ได้มุ่งพิจ�รณ�ปฏิสมัพันธ์ระหว่�งมห�อำ�น�จต่�งๆ กบัประเทศต่�งๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ภ�คพื้นทวีปเป็นร�ยประเทศ แต่ต้องก�รศึกษ�บริบทและโครงสร้�งอำ�น�จโลกที่มีผลกระทบและ 

อทิธพิลต่อพลวตัเชงิอำ�น�จและสถ�ปัตยกรรมในระดบัภมูภิ�คเป็นสำ�คญั โดยเสนอว่� โครงสร้�งอำ�น�จโลก 

ในปัจจุบันเป็นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองมห�อำ�น�จหลักคือสหรัฐฯ และจีน ในก�รแสวงห�ดุลยภ�พ

ระหว่�งก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติและมั่งคั่ง กับก�รแข่งขันเชิงอำ�น�จรวมท้ังก�รแสวงห�ระเบียบโลกใหม ่

ที่มีคว�มชอบธรรม และมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ดังนั้น ง�นวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษ�เพียงสองมห�อำ�น�จหลัก

เท่�นั้น 

 คำ�ถ�มวิจัยหลักคือ ระเบียบโลกในเอเชีย-แปซิฟิก (ในฐ�นะที่เป็นปัจจัยระหว่�งประเทศ 

ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้) มท่ีีม�ทีไ่ปอย่�งไร และกำ�ลงัพฒัน�คลีค่ล�ยไปอย่�งไรในช่วงต้นศตวรรษที ่21?  

มห�อำ�น�จสำ�คัญของโลกสองมห�อำ�น�จอย่�งสหรัฐฯ และจีนมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งไรต่อคว�มมั่นคง 

และพลวัตเชิงอำ�น�จในเอเชีย-แปซิฟิก? ง�นวิจัยนี้แบ่งก�รศึกษ�ออกเป็น 4 ส่วนสำ�คัญ ดังต่อไปนี้ คือ ใน

ส่วนแรก (บทที่ 2) ง�นวิจัยสำ�รวจข้อถกเถียงท�งวิช�ก�รในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเกี่ยวกับ 

ก�รเปลี่ยนผ่�นท�งอำ�น�จ และก�รเปลี่ยนผ่�นของระเบียบโลก โดยนำ�เสนอข้อถกเถียงเกี่ยวกับ 

ระบบขัว้อำ�น�จเดยีว (unipolar system) และก�รวพิ�กษ์ในช่วงหลังสงคร�มเยน็ และข้อเสนอเชงิทฤษฎี

ว่�ด้วยท�งเลือกเชิงนโยบ�ยหรือยุทธศ�สตร์ของรัฐมห�อำ�น�จนำ�อย่�งสหรัฐฯ ต่อก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน 

โดยนำ�เสนอท�งเลือกเชิงนโยบ�ยของสหรัฐฯ อย่�งน้อยสี่แนวท�ง ได้แก่ ท�งเลือกแบบก�รสกัดกั้น  

(containment) ก�รพัวพัน (engagement) ก�รสกัดกั้น-พัวพัน (congagement) และก�รถอนตัว  

(disengagement) ต�มลำ�ดับ

 หลังจ�กพิจ�รณ�ข้อถกเถียงในเชิงทฤษฎีแล้ว ส่วนท่ีสอง (บทท่ี 3) ฉ�ยภ�พรวมของระบบ

สถ�ปัตยกรรมท�งด้�นคว�มมั่นคงในระดับภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกในช่วงหลังสงคร�มเย็นเป็นต้นม�  

โดยพจิ�รณ�บทบ�ทของมห�อำ�น�จหลกัสองมห�อำ�น�จในระเบยีบโลก นัน่คอื สหรฐัฯ และจนี โดยเสนอว่�  

ก�รสิน้สดุของสงคร�มเยน็ได้เปลีย่นแปลงสถ�ปัตยกรรมในระดับภมูภิ�ค ทัง้ท�งเศรษฐกจิและคว�มมัน่คง 

กล่�วคอื ระบบระหว่�งประเทศท่ีมสีหรฐัฯ เป็นผูน้ำ�เริม่ถกูท้�ท�ยจ�กคว�มร่วมมือพหภุ�คใีนระดบัภมูภิ�ค 
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ก�รบูรณ�ก�รของอ�เซียน และก�รแข่งขันระหว่�งมห�อำ�น�จต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจีน ในง�นวิจัยนี้

เสนอว่� ในปัจจุบัน สถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�คมีคว�มสลับซับซ้อนม�กขึ้นในหล�กหล�ยระดับ  

โดยหลอมรวมเอ�มห�อำ�น�ต่�งๆ เข้�ม�เป็นผู้เล่นสำ�คัญในภูมิภ�คม�กข้ึน แต่ก็ยังเผชิญกับท�งแพร่ง 

ท�งคว�มมัน่คงท่ีมท้ัีงก�รแข่งขันและคว�มร่วมมือในเชิงสถ�บนัต่�งๆ ในด้�นหนึง่คอื สหรฐัฯ ยงัคงต้องก�ร

ธำ�รงรกัษ�คว�มเป็นมห�อำ�น�จนำ�เอ�ไว้ ซึง่มกีรอบคว�มร่วมมอืแบบระบบพนัธมติร และต้องก�รพย�ย�ม

สกัดก้ันอำ�น�จของจนี และในอกีด้�นหนึง่คอื คว�มพย�ย�มของจนีในก�รรเิริม่กรอบคว�มร่วมมอืพหภุ�คี

กบัอ�เซยีนและรัฐต่�งๆ เพือ่ทีจ่ะยบัยัง้หรือลดทอนอทิธพิลของสหรฐัฯ ในภูมิภ�คนี ้โจทย์สำ�คญัของภมิูภ�คนีค้อื  

รัฐต่�งๆ จะพย�ย�มรักษ�ดุลยภ�พต่�งๆ เหล่�นี้เช่นใดในโลกในศตวรรษที่ 21

 ส่วนที่ส�ม (บทที่ 4) ยกกรณีศึกษ�สำ�คัญหนึ่งกรณี ได้แก่ กรณีพิพ�ททะเลจีนใต้ ซึ่งเกี่ยวข้อง

พัวพันกับตัวแสดงระหว่�งประเทศหล�ยตัวแสดง เพื่อแสดงให้เห็นถึงก�รแข่งขันท�งอำ�น�จระหว่�ง

มห�อำ�น�จหลักทั้งสองของโลกในกรณีดังกล่�ว รวมท้ังก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งในกรอบกฎหม�ย

ระหว่�งประเทศ และกรอบคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�ค กล่�วอีกนัยหนึ่ง กรณีนี้นำ�ไปสู่คำ�ถ�มสำ�คัญคือ

ระบบสถ�ปัตยกรรมท�งด้�นคว�มมั่นคงของภูมิภ�คนี้มีประสิทธิภ�พม�กน้อยเพียงใดในก�รรับมือ 

กับมห�อำ�น�จอย่�งเช่นจีน และส่วนสุดท้�ยคือบทสรุปของง�นวิจัยชิ้นนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงโจทย์วิจัยต่อยอด 

คว�มท้�ท�ย และแนวโน้มในอน�คตเกีย่วกบัก�รเปลีย่นผ่�นท�งอำ�น�จโลก ก�รเปลีย่นผ่�นของระเบยีบโลก 

และก�รสร้�งสถ�ปัตยกรรมระดับภูมิภ�คในเอเชีย-แปซิฟิก



บทที่ 2 

กำรเปลี่ยนผ่ำนอ�ำนำจโลกในโลกเปลี่ยนผ่ำนอ�ำนำจ? 
ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรเมือง

ระบบขั้วอ�ำนำจเดียว กำรครองอ�ำนำจน�ำ และยุทธศำสตร์ของสหรัฐอเมริกำต่อจีน

 “The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful, and stable  

China. I want to repeat that. We welcome the rise of a prosperous, peaceful, and stable 

China. In fact, over recent decades, the United States has worked to help integrate China  

into the global economy. Not only because it’s in China’s best interests, but because 

it’s in America’s best interests and the world’s best interests. We want China to do well”.

- Barack H. Obama (พฤศจิก�ยน ค.ศ. 2014)

 “The United States reiterated that it welcomes a strong, prosperous, and successful  

China that plays a greater role in world affairs. China welcomes the United States as an 

Asia-Pacific nation that contributes to peace, stability and prosperity in the region.”

- Barack H. Obama and Hu Jintao (มกร�คม ค.ศ. 2011)

เกริ่นน�ำ

 ในระหว่�งวันท่ี 9-11 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 2014 ซึ่งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนภ�ยใต้ก�รนำ�ของ  

สี จิ้นผิง ผู้นำ�รุ่นที่ 5 เป็นเจ้�ภ�พก�รประชุมผู้นำ�เขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ครั้งที่ 22 ณ กรุงปักกิ่ง 

Barack H. Obama ประธ�น�ธิบดีของสหรฐัฯ ได้กล่�วสนุทรพจน์ต่อผูน้ำ�ธรุกจิในก�รประชมุสดุยอดเอเปค 

โดยเน้นยำ้�ว่� สหรัฐฯ ต้อนรับก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนที่มั่งคั่ง สันติและมีเสถียรภ�พ ส�มปีก่อนหน้�นั้น  

เมื่อหู จิ่นเท� อดีตประธ�น�ธิบดีของจีนเดินท�งเยือนสหรัฐฯ อย่�งเป็นท�งก�ร Obama และหู จิ่นเท� 

ได้ออกแถลงก�รณ์ร่วมในลักษณะคล้�ยคลึงกัน คือ ก�รฉ�ยภ�พว�ทกรรมก�รผง�ดข้ึนม�ของจีน 

อย่�งสันติ อย่�งไรก็ต�ม ในคว�มเป็นจริง คว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีระหว่�งสหรัฐฯ กับจีนเผชิญกับ 

คว�มตึงเครียดม�ต้ังแต่ช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่�จะเป็นประเด็นก�รค้� ค่�เงินหยวน สิทธิมนุษยชน  

ก�รขย�ยตัวของกองทัพจีน ก�รอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้  

ก�รจ�รกรรมไซเบอร์ เป็นต้น หรือประเด็นปัญห�โดยรวมคือ ก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน (the rise of China) 
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 ในช่วงทีผ่่�นม� นกัวชิ�ก�รคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศจำ�นวนม�กต้ังหน้�ถกเถียงในเชงิทฤษฎี

และในเชิงประจักษ์ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จระหว่�งมห�อำ�น�จในก�รเมืองโลก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน หรือระหว่�งโลกตะวันตกกับโลกส่วนที่เหลือทั้งหมด (the rise of the rest)  

ข้อถกเถียงเรื่อง “ก�รขึ้นม�และก�รตกตำ่�ของมห�อำ�น�จ” (the rise and fall of great powers)  

นั้นเป็นหัวใจสำ�คัญประก�รหนึ่งในก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศม�โดยตลอด13 ประเด็นปัญห�

เรื่อง ศตวรรษที่ 21 จะเป็น “ศตวรรษของเอเชีย” หรือ “ศตวรรษของจีน” ดังเช่นที่ศตวรรษที่ 20 เป็น 

“ศตวรรษของอเมริก�” หรือไม่นั้น นำ�ม�สู่ชุดคำ�ถ�มจำ�นวนหนึ่ง ได้แก่ อำ�น�จของสหรัฐฯ กำ�ลังตกตำ่�ลง

หรือไม่ ก�รทะย�นหรือก�รผง�ดข้ึนม�ของจีนจะเป็นอย่�งไร ก�รเปล่ียนผ่�นท�งอำ�น�จจะเป็นไป 

อย่�งสนัตหิรอืไม่ หรอืจะเกดิสงคร�มระหว่�งมห�อำ�น�จ ดังเช่นทีเ่คยเกดิขึน้ม�โดยตลอดในประวติัศ�สตร์

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ14 กล่�วคือ ก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จระหว่�งสหรัฐฯ และจีนจะเป็นไปต�ม 

“กฎ” แห่งธรรมช�ติของ “ก�รขึ้นม�และก�รตกตำ่�ของมห�อำ�น�จ” หรือไม่ หรือจะเป็นข้อยกเว้นกันแน่ 

ปัจจัยบ�งประก�ร เช่น ขีดคว�มส�ม�รถด้�นอ�วุธนิวเคลียร์ ก�รพึ่งพ�ซึ่งกันและกันระหว่�งประเทศ  

หรือโลก�ภิวัตน์ จะเป็นปัจจัยโอก�สหรือเงื่อนไขข้อจำ�กัดในก�รยับยั้งสงคร�มระหว่�งมห�อำ�น�จ  

และอ�จสรรสร้�งเสถียรภ�พระหว่�งประเทศหรือไม่ และม�กน้อยเพียงใด

 ประเด็นเรื่องก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จยังชี้ชวนให้นักวิช�ก�รคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

ถ�มท้�มุมมองเชิงทฤษฎีว่�ระบบระหว่�งประเทศในปัจจุบันมีลักษณะอย่�งไร และจะคล่ีคล�ย 

พัฒน�ไปอย่�งไร รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก�รเมืองระหว่�งประเทศอย่�งไร กล่�วคือ  

ก�รเมืองโลกในปัจจุบันยังคงเป็นระบบก�รเมืองแบบขั้วอำ�น�จเดียวอยู่หรือไม่ นักวิช�ก�รคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศต่�งไม่มีคว�มสม�นฉันท์ในประเด็นร่วมสมัยดังกล่�ว โดยถกเถียงกันว่�ยังคงเป็น 

ระบบขั้วอำ�น�จเดียว ระบบหล�ยขั้วอำ�น�จ ระบบไร้ข้ัวอำ�น�จ15 หรือพัฒน�ไปสู่ระบบทวิอำ�น�จหรือ  

13 โปรดดู Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981);  
 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (New York: Random House, 1987); G. John  
 Ikenberry, ed., Power, Order, and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press  
 2014). เป็นต้น
14 อ�จมีกรณีศึกษ�ท่ีเป็นข้อยกเว้น ได้แก่ ก�รเปล่ียนผ่�นอำ�น�จแบบสันติระหว่�งอังกฤษและสหรัฐฯ ในช่วงปล�ยศตวรรษ 
 ที่ 19 โปรดดู Charles A. Kupchan, Emanuel Adler, Jean-Marc Coicaud, and Yuen Foong Khong, Power  
 in Transition: The Peaceful Change of International Order (Tokyo: United Nations University Press,  
 2001); Jittipat Poonkham, 1898 and American Expansionism: A Great Transformation of US Foreign  
 Policy and Identity (Saarbrucken, Germany: Lambert Academic Printing, 2012).
15 Richard N. Haass, “The Age of Nonpolarity: What Will Follow US Dominance”, Foreign Affairs, Vol. 83:  
 No. 3 (May/ June 2008): pp. 44-56.
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“จีนเมริก�” (Chimerica; ระหว่�งสหรัฐฯ และจีน)16 ในขณะที่ Joseph S. Nye, Jr. เสนอว่� ก�รเมือง

โลกในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็น “เกมหม�กรุก 3 มิติท่ีมีคว�มสลับซับซ้อน” (a complex three  

dimensional chess game)17 หรือ Amytav Acharya เรียกว่�เป็น “Multiplex world”18 เป็นต้น

 ในบทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มุ่งหม�ยที่จะตอบคำ�ถ�มทั้งหมดข้�งต้น หรือคำ�ถ�มว่�ด้วยคว�มเป็นสันติ

หรือสงคร�มของก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จระหว่�งสหรัฐฯ และจีน แต่มุ่งศึกษ�ข้อถกเถียงโต้แย้งของทฤษฎี

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่ “มอง” ลักษณะสำ�คัญของระบบระหว่�งประเทศต้ังแต่ก�รสิ้นสุด 

ของสงคร�มเย็นเป็นต้นม� และข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยของทฤษฎีต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยต่�งประเทศ

ของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยสะท้อนหรือค�ดก�รณ์แนวโน้มก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

กล่�วคือ ประก�รแรก บทนี้พิจ�รณ�อรรถ�ธิบ�ยของทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่มีต่อโลก 

ยุคหลังสงคร�มเย็นว่�มีลักษณะเป็นเช่นไร เป็นระบบก�รเมืองแบบขั้วอำ�น�จเดียวหรือไม่ และระบบนี ้

ส่งผลกระทบต่อเสถยีรภ�พของก�รเมอืงโลกหรอืไม่ อย่�งไร รวมทัง้ก�รค�ดก�รณ์เชงิทฤษฎ ีในประก�รทีส่อง  

บทนี้พิจ�รณ�ข้อเสนอเชิงทฤษฎีว่�ด้วยท�งเลือกเชิงนโยบ�ยหรือยุทธศ�สตร์ของรัฐมห�อำ�น�จ  

โดยเฉพ�ะยทุธศ�สตร์ของรัฐมห�อำ�น�จเดมิทีม่ต่ีอก�รผง�ดขึน้ม�ของรฐัมห�อำ�น�จใหม่ กล่�วอกีนยัหนึง่

คือ รัฐมห�อำ�น�จเดิมควรมองก�รผง�ดขึ้นม�อย่�งไร และกำ�หนดท่�ทีอย่�งไร รวมทั้งรัฐควรดำ�เนิน 

นโยบ�ยต่�งประเทศอย่�งไร ด้วยเครื่องมือนโยบ�ยต่�งประเทศอะไรต่อรัฐมห�อำ�น�จใหม่

 อน่ึง บทนี้เลือกพิจ�รณ�เฉพ�ะทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่อ�จเรียกว่�เป็น  

“ทฤษฎท่ีีมุง่ก�รแก้ไขปัญห�” (problem-solving theory)19 ได้แก่ สจันยิมหรือสภ�พจรงินยิม (Realism) 

16 Niall Ferguson, “From Empire to Chimerica”, in The Ascent of Money (New York: Penguin, 2008),  
 pp. 283-340.  
17 ประกอบด้วยเกมหม�กรุกส�มกระด�นในส�มระน�บด้วยกัน ได้แก่ ระน�บแรก คือ หม�กรุกด้�นก�รทห�รและ 
 คว�มมั่นคง โลกยังคงเป็นระบบขั้วอำ�น�จเดียว ระน�บที่สอง คือ หม�กรุกด้�นเศรษฐกิจ โลกพัฒน�เป็นระบบ 
 หล�ยขั้วอำ�น�จ ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น และมห�อำ�น�จใหม่ๆ ได้แก่ บร�ซิลและอินเดีย และ 
 ระน�บที่ส�ม คือ หม�กรุกด้�นคว�มสัมพันธ์ข้�มช�ติ ซึ่งประกอบตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ คว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จ 
 มีลักษณะกระจ�ยอย่�งม�ก Joseph S. Nye, Jr., The Future of Power (New York: Public Affairs, 2011).   
18 Amytav Acharya, “A Multiplex World”, in The End of American World Order (Cambridge: Polity,  
 2014), p. 1.
19 Robert W. Cox แบ่งทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ “ทฤษฎีที่มุ่งก�รแก้ไขปัญห�”  
 กับ “ทฤษฎีวิพ�กษ์” (critical theory) โดยทฤษฎีกลุ่มแรกเป็นทฤษฎีที่เน้นก�รอธิบ�ย และมีเป้�หม�ยเพื่อก�รรักษ� 
 สถ�นภ�พเดิมของโครงสร้�งอำ�น�จ “ทฤษฎีท่ีมุ่งก�รแก้ไขปัญห�” ได้แก่ สภ�พจริงนิยมและเสรีนิยม ในขณะท่ี “ทฤษฎีวิพ�กษ์”  
 มุ่งเน้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจที่ม�ที่ไปของโครงสร้�งอำ�น�จโลก และมีเป้�หม�ยเพื่อก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอำ�น�จ 
 ท่ีไม่เท่�เทียมกัน “ทฤษฎีวิพ�กษ์” ได้แก่ Critical Theory (ท่ีได้รับอิทธิพลจ�ก Frankfurt School) Poststructuralism  
 Postcolonialism และ Feminism เป็นต้น โปรดดู Robert W. Cox, ‘Social Forces, States, and World Orders:  
 Beyond International Relations Theory’, in Neorealism and Its Critics, ed. Robert Keohane (New York:  
 Columbia University Press, 1986), pp. 204-254.
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และเสรีนิยม (Liberalism) เท่�นั้น โดยทฤษฎีกลุ่มนี้มองว่� ทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

กับนโยบ�ยเป็นสิ่งท่ีไม่อ�จแยกข�ดจ�กกันได้20 บทนี้แบ่งออกเป็นส�มส่วนสำ�คัญด้วยกันนั่นคือ  

ส่วนแรกนำ�เสนอแนวคว�มคิดหลักเรื่อง “ระบบระหว่�งประเทศ” “อน�ธิปไตย” “ก�รครองอำ�น�จนำ�” 

และ “จักรวรรดิ” ในส่วนที่สองพิจ�รณ�ข้อถกเถียงโต้แย้งของทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

ว่�ด้วยระบบก�รเมืองแบบขั้วอำ�น�จเดียว โดยพิจ�รณ�ปัจจัยเรื่องเสถียรภ�พ คว�มยั่งยืน คว�มเป็นสันติ 

และท�งเลือกเชิงนโยบ�ยของทฤษฎีต่�งๆ โดยผู้เขียนได้จัดจำ�แนกกลุ่มแนวคิดทฤษฎีดังกล่�วออกเป็น  

3 กลุ่มด้วยกันคือ (1) กลุ่มมองโลกในแง่ร้�ย ที่มองว่�ระบบขั้วอำ�น�จเดียวไม่มีเสถียรภ�พ อย่�งไรเสีย

สหรัฐฯ กต้็องถกูถ่วงดุลอำ�น�จจ�กรฐัต่�งๆ ในท่ีสดุอย่�งหลีกเลีย่งไม่ได้ (2) กลุม่มองโลกในแง่ด ีซึง่เสนอว่� 

โครงสร้�งอำ�น�จที่เป็นแบบขั้วอำ�น�จเดียวภ�ยใต้อำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ จะอยู่อย่�งย�วน�น และ 

มีเสถียรภ�พ และ (3) กลุ่มท�งส�ยกล�ง ซ่ึงมองว่� สหรัฐฯ จะส�ม�รถอยู่ย�วได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 

ก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐฯ เอง และในส่วนสุดท้�ยจะพิจ�รณ�อำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ  

ในระบบขั้วอำ�น�จเดียวนี้ว่�จะรับมือกับก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนอย่�งไร โดยนำ�เสนอท�งเลือกเชิงนโยบ�ย

สี่แนวท�ง ได้แก่ ท�งเลือกแบบก�รสกัดกั้น (containment) ก�รพัวพัน (engagement) ก�รสกัดกั้น-

พัวพัน (congagement) และก�รถอนตัว (disengagement) ต�มลำ�ดับ

ว่ำด้วยระบบและระเบียบระหว่ำงประเทศ: 
ระบบขั้วอ�ำนำจเดียวหรือกำรครองอ�ำนำจน�ำ?

 “When IR scholars today use the word structure they almost always mean Waltz’s  

materialist definition as a distribution of capabilities.”

- Alexander Wendt21

 Alexander Wendt นักวิช�ก�รคว�มสัมพันธ ์ระหว ่�งประเทศแนวสรรสร ้�งนิยม  

(Constructivism) เสนอไว้อย่�งน่�สนใจว่� ในส�ข�วิช�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ เวล�เร�กล่�วถึง

คำ�ว่� “โครงสร้�ง” ของ “ระบบระหว่�งประเทศ” แล้ว เร�มักจะอนุม�นต�มนิย�มของ Kenneth  

N. Waltz เจ้�สำ�นักทฤษฎีสภ�พจริงนิยมเชิงโครงสร้�งหรือสภ�พจริงนิยมใหม่ (Structural Realism/ 

20 Joseph S. Nye, Jr., “International Relations: The Relevance of Theory to Practice”, in The Oxford  
 Handbook of International Relations, eds. Christian Reus-Smit and Duncan Snidal (Oxford: Oxford  
 University Press, 2008), pp. 648-660.
21 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press,  
 1999), p. 249.
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Neorealism) เป็นสำ�คัญ22 นั่นคือ ก�รนิย�มโครงสร้�งของระบบระหว่�งประเทศว่�เป็นอน�ธิปไตย  

(anarchy) ในคว�มหม�ยทีว่่�ไม่มอีำ�น�จกล�งในก�รเมอืงระหว่�งประเทศ โดยโครงสร้�งนีไ้ด้รบัก�รขบัเคลือ่น 

ด้วยก�รกระจ�ยของขีดคว�มส�ม�รถท�งด้�นวัตถุหรือ distribution of material capabilities

 สำ�หรับ Waltz แล้ว ระบบระหว่�งประเทศประกอบด้วยหน่วยพ้ืนฐ�นคอื รัฐ ซ่ึงมอีำ�น�จอธปิไตย 

และมลีกัษณะเป็นหน่วยท่ีเหมอืนกันหมด (like units) รฐัต่�งๆ มีปฏสิมัพนัธ์กันภ�ยใต้โครงสร้�งของระบบ

ที่เป็นอน�ธิปไตย โดย Waltz พิจ�รณ�ก�รกระจ�ยขีดคว�มส�ม�รถระหว่�งรัฐ ซ่ึงก่อให้เกิดก�ร 

จัดว�งตำ�แหน่งแห่งที่ของรัฐ โดยเฉพ�ะรัฐมห�อำ�น�จต่�งๆ ในระบบหรือเรียกว่�ระบบขั้วอำ�น�จ  

(polarity) ขึ้นม�ในระบบระหว่�งประเทศในช่วงเวล�หนึ่งๆ ยกตัวอย่�งเช่น ระบบระหว่�งประเทศ 

ในช่วงระหว่�งสงคร�มโลกท้ังสองครั้งมีลักษณะเป็นระบบหล�ยขั้วอำ�น�จ (multipolar system)  

ระบบระหว่�งประเทศในช่วงสงคร�มเย็นมีลักษณะเป็นระบบสองขั้วอำ�น�จ (bipolar system) และ 

ระบบระหว่�งประเทศในช่วงหลังสงคร�มเย็นเป็นระบบขั้วอำ�น�จเดียว (unipolar system) เป็นต้น

 โครงสร้�งของระบบระหว่�งประเทศทีเ่ป็นอน�ธปิไตยไม่ได้หม�ยถงึภ�วะไร้ระเบยีบ แต่หม�ยถงึ 

ภ�วะท่ีไม่มีอำ�น�จกล�งที่จะช่วยธำ�รงรักษ�คว�มมั่งคงและคว�มปลอดภัย ระเบียบ (order) ส�ม�รถ 

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีภ�วะดุลยภ�พของอำ�น�จระหว่�งรัฐมห�อำ�น�จ ซ่ึงจะก่อให้เสถียรภ�พในระบบ 

ระหว่�งประเทศต�มม�23 เร�เรียกว่� ระบบดุลแห่งอำ�น�จหรอื balance of power ซ่ึงเกดิข้ึนอยูต่ลอดเวล� 

จนถือเป็นสัจธรรมของระบบ โดยมีเป้�หม�ยเพื่อธำ�รงรักษ�เสถียรภ�พของระบบเอ�ไว้นั่นเอง จนกระทั่ง

รฐัใดรฐัหน่ึงหรอืกลุม่ของรฐักลุม่ใดกลุม่หนึง่มีขดีคว�มส�ม�รถเพ่ิมม�กขึน้ในเชงิเปรียบเทยีบ และส่ันคลอน

หรือทำ�ล�ยดุลยภ�พของอำ�น�จ พฤติกรรมก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของรัฐมห�อำ�น�จก็จะ 

มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จ (balancing) โดยก�รถ่วงดุลอำ�น�จเกิดขึ้นได้ในสองลักษณะคือ ก�รถ่วงดุลภ�ยใน 

(internal balancing) โดยรัฐท่ีมีขีดคว�มส�ม�รถน้อยกว่�มักจะสะสมและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 

22 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Massachusetts: Addison-Wesley, 1979).
23 นกัวชิ�ก�รสำ�นกัองักฤษ (English School) เช่น Hedley Bull เสนอให้แยกแยะระหว่�งคำ�ว่� “ระบบระหว่�งประเทศ”  
 (International System) “สังคมระหว่�งประเทศ” (International Society) และ “สังคมโลก” (World Society)  
 โดย “ระบบระหว่�งประเทศ” เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่�งรัฐอย่�งต่อเนื่องสมำ่�เสมอ จนทำ�ให้ก�รกระทำ�ของแต่ละฝ่�ย 
 มีผลกระทบต่อกันและกัน ในขณะที่คำ�ว่� “สังคมระหว่�งประเทศ” รัฐสม�ชิกยังตระหนักรู้และยอมรับคุณค่�และ 
 ผลประโยชน์บ�งอย่�งร่วมกัน และมองว่�รัฐต่�งๆ ผูกพันกันไว้ด้วยกฎกติก�ร่วมกัน และสถ�บันที่เป็นกรอบกำ�กับ 
 ก�รดำ�เนนิคว�มสมัพันธ์ระหว่�งกนั ส่วนคำ�ว่� “สงัคมโลก” เป็นคว�มสมัพันธ์ระหว่�งมนุษยช�ติทัง้มวลในโลก โปรดดู  
 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (Hampshire: Palgrave  
 Macmillan, 1977).
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ในด้�นต่�งๆ เช่น ด้�นก�รทห�รและเศรษฐกิจ และก�รถ่วงดุลภ�ยนอก (external balancing)  

โดยรัฐต่�งๆ ในระบบที่มีขีดคว�มส�ม�รถน้อยกว่�รวมตัวกันเป็นกลุ่มพันธมิตร (alliance formation)  

เพื่อที่จะถ่วงดุลอำ�น�จรัฐดังกล่�วข้�งต้นอย่�งไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้24 ซึ่งอ�จจะนำ�ไปสู่สงคร�มได้ 

 ในบ�งครั้ง รัฐที่มีอำ�น�จมห�ศ�ลที่สุด (a preponderance of power) ซึ่งเร�เรียกว่� 

เป็นก�รครองอำ�น�จนำ� (hegemony) ส�ม�รถเกิดข้ึนได้ในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ นั่นคือ  

ระบบระหว่�งประเทศมีก�รกระจ�ยอำ�น�จและขีดคว�มส�ม�รถเป็นก�รเมืองแบบขั้วอำ�น�จเดียวนั่นเอง 

อย่�งไรก็ต�ม นกัทฤษฎแีนวสภ�พจริงนิยมจะเสนอว่� ภ�วะดงักล่�วจะเป็นไปในระยะสัน้ๆ และจะนำ�ไปสู่ 

ระบบดุลแห่งอำ�น�จอย่�งรวดเร็ว กล่�วคือ ก�รถ่วงดุลอำ�น�จเป็นแบบแผนที่เกิดขึ้นซำ้�แล้วซำ้�อีก  

(regularities) ในก�รเมืองระหว่�งประเทศ

 อ�จกล่�วได้ว่� ระบบระหว่�งประเทศส�ม�รถเกิดระเบียบได้ เมื่อก�รกระจ�ยอำ�น�จและ 

ขีดคว�มส�ม�รถเป็นไปอย่�งสมดุลระหว่�งรัฐมห�อำ�น�จ ระเบียบระหว่�งประเทศแบบแรกนี้ คือ 

อน�ธิปไตย

ตารางที่ 1: รูปแบบของระเบียบระหว่�งประเทศ

อนาธิปไตย การครองอำานาจนำา จักรวรรดิ

ตรรกะของระเบียบ ดุลแห่งอำ�น�จ 
คว�มยินยอม กฎกติก�
ร่วมกัน และสถ�บัน 

ก�รบังคับสั่งก�ร และ
ก�รใช้กำ�ลัง

เป้าประสงค์
ก�รธำ�รงรักษ�คว�มเป็น
อิสระของรัฐ 

ก�รสร้�งสินค้�และบริก�ร
ส�ธ�รณะ (public goods) 

ผลประโยชน์ของรัฐที่ครอบงำ�

ความสัมพนัธ์เชิงอำานาจ 
รัฐหรือมห�อำ�น�จที่
เท่�เทียมกัน 

ผู้นำ�-ผู้ต�ม 
ผู้ปกครอง-ผู้ถูกปครอง/ 
จักรวรรดิ-อ�ณ�นิคม 

ที่มา: ปรับปรุงม�จ�ก Ikenberry 2011

24 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Massachusetts: Addison-Wesley, 1979), p. 118.
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 ระเบียบระหว่�งประเทศแบบท่ีสอง คือ ก�รครองอำ�น�จนำ� (hegemony) ง�นทฤษฎี 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ ง�นของ Robert Gilpin25 Power Transition26 และ Long 

Cycles27 เป็นต้น โดยมีลักษณะสำ�คัญร่วมกับ Waltz และนักสภ�พจริงนิยม กล่�วคือ กลุ่มนี้พิจ�รณ�ว่� 

ก�รครองอำ�น�จนำ�ม�จ�กมิติของวัตถุนิยม หรือขีดคว�มส�ม�รถท�งวัตถุ อย่�งไรก็ต�ม นักทฤษฎ ี

กลุ่มนี้แตกต่�งไปจ�กง�นของสภ�พจริงนิยม ดังต่อไปนี้ คือ ในประก�รแรก ระบบระหว่�งประเทศ 

ไม่ได้ถูกผลักดันด้วยระบบดุลแห่งอำ�น�จ ห�กแต่เป็นโครงสร้�งอำ�น�จที่ไม่เท่�เทียมกัน โดยมีอำ�น�จนำ�  

ซึ่งมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดระเบียบระหว่�งประเทศให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนเอง28  

ในประก�รท่ีสอง ก�รครองอำ�น�จนำ�ของรฐัท่ีมขีดีคว�มส�ม�รถม�กทีส่ดุนัน้ก่อให้เกดิเสถยีรภ�พในระบบ

ระหว่�งประเทศ แทนที่จะเป็นคว�มไร้เสถียรภ�พ และประก�รที่ส�ม นักวิช�ก�รกลุ่มนี้มองว่� ระเบียบ

โลกนั้นมีลักษณะเป็นวงจรของคว�มเป็นผู้นำ�และก�รครอบงำ� กล่�วคือ มีก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จจ�กรัฐ

มห�อำ�น�จเดมิทีค่รองอำ�น�จนำ�ในระบบไปสู่รัฐมห�อำ�น�จใหม่อยูเ่สมอในประวติัศ�สตร์ ทัง้นีอ้�จจะเกิด

ม�จ�กรัฐที่มีขีดคว�มส�ม�รถสูงขึ้น และไม่พอใจต่อระเบียบที่ดำ�รงอยู่ในขณะนั้น จึงท้�ท�ยโครงสร้�ง

อำ�น�จเดิม ซ่ึงโดยม�กมักจะนำ�ไปสู่สงคร�มระหว่�งมห�อำ�น�จ และก�รจัดระเบียบใหม่ที่สอดคล้องกับ

อำ�น�จและผลประโยชน์ของรัฐที่ครองอำ�น�จนำ�

 นอกจ�กนั้นยังมีง�นอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ Hegemonic Stability Theory และเสรีนิยม โดย 

Hegemonic Stability Theory29 เสนอว่� ในประก�รแรก ก�รครองอำ�น�จนำ�ก่อให้เกิดเสถียรภ�พ 

25 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). ง�นที ่
 วิพ�กษ์ง�นของ Gilpin โปรดดู G. John Ikenberry, ed., Power, Order, and Change in World Politics  
 (Cambridge: Cambridge University Press 2014).
26 A.F.K. Organski, World Politics (New York: Knopf, 1958); A.F.K. Organski, and Jacek Kugler, The War  
 Ledger (University of Chicago Press, 1980); Ronald Tammen, Jacek Kugler, and Douglas Lemke, eds.,  
 Power Transitions: Strategies for the 21st Century (New York: Chatham House, 2000).
27 George Modelski, Long Cycles in World Politics (Seattle: University of Washington Press, 1987);  
 William R. Thompson, On Global War: Historical-Structural Approaches to World Politics (Columbia:  
 University of South Carolina, 1988); Karen Rasler and William R. Thompson, The Great Powers and  
 Global Struggle, 1490-1900 (Lexington: University of Kentucky Press, 1994).
28 โปรดด ูCarla Norrlof, America’s Global Advantage: US Hegemony and International Cooperation  
 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
29 Charles Kindleberger, The World in Depression, 1929-1939 (Berkeley: University of California Press,  
 1974); Robert Keohane, “The Theory of Hegemonic Stability Theory and Changes in International  
 Economic Regimes”, in Change in the International System, eds. Ole R. Holsti, Randolph M. Siverson,  
 and Alexander L. George (Boulder: Westview, 1980); Duncan Snidal, “The Limits of Hegemonic  
 Stability Theory”, International Organization, Vol. 39: No. 4 (1985): pp. 580-614; Robert Gilpin, The  
 Political Economy of International Relations (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 1987).
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ระหว่�งประเทศได้ เน่ืองจ�กรฐัมห�อำ�น�จทีค่รองอำ�น�จนำ�มลีกัษณะเป็นอำ�น�จทีเ่ป็นมติร (benevolent 

hegemony) และทำ�หน้�ที่เป็นผู้จัดสรรสินค้�และบริก�รส�ธ�รณะระหว่�งประเทศ (international 

public goods) ต่�งๆ ให้แก่รัฐทั้งหล�ยในระบบระหว่�งประเทศ เช่น เงินตร�สกุลหลัก ก�รค้�  

คว�มมั่นคง เป็นต้น โดยรัฐต่�งๆ ได้รับผลได้จ�กก�รอยู่ภ�ยใต้ระเบียบระหว่�งประเทศที่มีอำ�น�จนำ�เป็น

ผู ้นำ� ในขณะที่นักวิช�ก�รเสรีนิยมมองว่� ถ้�รัฐที่มีอำ�น�จม�กที่สุดในระบบระหว่�งประเทศหรือ 

มห�อำ�น�จนำ�นั้นยึดโยงกับกฎกติก�และสถ�บันระหว่�งประเทศที่เป็นพหุภ�คีนิยม และมีคว�มยับยั้ง 

ในตัวเอง (self-restraint) ระเบียบระหว่�งประเทศก็อ�จจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เป็น “ก�รครองอำ�น�จนำ�

แบบเสรนิียม” (liberal hegemony) หรอืที ่G. John Ikenberry เรยีกว่�เป็น “Liberal Leviathan”30 นัน่เอง  

กล่�วคือ ก�รครองอำ�น�จนำ�ของรัฐที่มีขีดคว�มส�ม�รถม�กที่สุดนั้นก่อให้เกิดเสถียรภ�พในระบบ 

ระหว่�งประเทศ คว�มสมัพนัธ์เชงิอำ�น�จภ�ยในระเบยีบแบบนีจึ้งเป็นลกัษณะผูน้ำ�-ผูต้�ม โดยผูต้�มยนิยอม

และยอมรับบทบ�ทของมห�อำ�น�จนำ�ดังกล่�ว

 ระเบียบระหว่�งประเทศแบบที่ส�ม คือ จักรวรรดิ (empire) ซึ่งเป็นระเบียบระหว่�งประเทศ 

ทีม่ลีกัษณะเป็นลำ�ดบัชัน้ (hierarchical) ท่ีไม่เท่�เทยีมกนัของอำ�น�จ โดยแตกต่�งไปจ�กก�รครองอำ�น�จนำ� 

ในแง่ท่ีก�รครองอำ�น�จนำ�นั้น รัฐมห�อำ�น�จนำ�ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กฎกติก�และสถ�บันระหว่�งประเทศ  

ซึง่ทำ�ให้มคีว�มชอบธรรมระหว่�งประเทศ ในขณะทีร่ะเบยีบแบบจักรวรรดินัน้ รัฐมห�อำ�น�จนำ�ใช้อำ�น�จ

ผ่�นก�รบังคับและก�รใช้กำ�ลังคว�มรุนแรง นอกจ�กนั้น จักรวรรดิยังเป็น “คว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จ 

ที่รัฐหนึ่งมีอำ�น�จควบคุมเหนืออำ�น�จอธิปไตยของรัฐหรือสังคมก�รเมืองอีกหน่วยหนึ่ง ทั้งในรูปแบบ 

ทีเ่ป็นท�งก�รหรอืไม่เป็นท�งก�ร”31 คว�มสมัพันธ์เชงิอำ�น�จภ�ยในระเบียบแบบจักรวรรดินีจึ้งเป็นลักษณะ

เจ้�ผู้ปกครอง-ผู้ถูกปกครอง จักรวรรดิ-อ�ณ�นิคม หรือศูนย์กล�ง-ช�ยขอบ

 ข้อถกเถียงว่�ด้วยจกัรวรรดใินคว�มสัมพนัธ์ระหว่�งประเทศกลบัม�มชีีวติชีว�อกีครัง้ในช่วงก่อน

และหลังสงคร�มอิรักใน ค.ศ. 2003 นักวิช�ก�รบ�งท่�น เช่น Michael Cox เสนอว่� ควรพิจ�รณ�

มห�อำ�น�จอย่�งสหรัฐฯ ว่�เปน็จักรวรรดิ32 หรือนักวชิ�ก�รบ�งท่�น เช่น Niall Ferguson มองว่� สหรัฐฯ 

30 G. John Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World  
 Order (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011).
31 Michael Doyle, Empires (Ithaca: Cornell University Press, 1984), p. 45.
32 Michael Cox, “Empire in Denial? Debating US Power”, Security Dialogue, Vol. 35: No. 2 (2004): pp.  
 228-236; Michael Cox, “The Empire’s Back in Town-Or America’s Imperial Temptation-Again”,  
 Millennium: Journal of International Studies, Vol.32: No. 1 (2003): pp. 1-27. และโปรดด ูDaniel Nexon,  
 and Thomas Wright, “What’s at Stake in the American Empire Debate?” American Political Science  
 Review, Vol. 101: No. 2 (July 2007): pp. 256-61.
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เป็นจักรวรรดิ แต่เป็นจักรวรรดิที่ส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภ�พ33 เป็นต้น อย่�งไรก็ต�ม นักวิช�ก�ร 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่มุ่งก�รแก้ไขปัญห�ส่วนใหญ่แล้วปฏิเสธว่�สหรัฐฯ เป็นจักรวรรดิ34 อนึ่ง  

ข้อถกเถียงว่�ด้วยจักรวรรดิอยู่นอกเหนือไปจ�กขอบเขตของก�รวิจัยชิ้นนี้35

 กล่�วโดยย่อ นักทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศมองระบบและระเบียบระหว่�งประเทศ

แตกต่�งกนั โดยมรีะเบียบ 3 รปูแบบสำ�คญั ได้แก่ อน�ธปิไตย ก�รครองอำ�น�จนำ� และจกัรวรรดิ นกัทฤษฎี

ที่มุ่งก�รแก้ไขปัญห�มักพิจ�รณ�ระบบและระเบียบระหว่�งประเทศบนพ้ืนฐ�นของวัตถุนิยม โดยก�ร 

มองอำ�น�จและก�รจัดสรรทรัพย�กรเป็นสำ�คัญ 

ว่ำด้วยทฤษฎกีำรเมืองระบบขัว้อ�ำนำจเดียว: 
เสถียรภำพ ควำมย่ังยนื และทำงเลอืกเชงินโยบำย?

 ก�รล่มสล�ยของสหภ�พโซเวียตในช่วงปล�ยทศวรรษท่ี 1980 ได้ทำ�ให้ระบบดุลแห่งอำ�น�จ 

ของก�รเมืองโลกเปล่ียนแปลงจ�กระบบสองขั้วอำ�น�จ (bipolarity) ระหว่�งสหรัฐฯ กับสหภ�พโซเวียต 

ไปสูโ่ครงสร้�งแบบขัว้อำ�น�จเดยีว (unipolarity) ภ�ยใต้อำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ ในส่วนทีส่องจะแสดงให้เหน็ถึง 

ข้อโต้แย้งของนกัวชิ�ก�รคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศกระแสหลกัจำ�นวนหนึง่ทีพ่ย�ย�มตอบคำ�ถ�มสำ�คญัว่� 

โครงสร้�งอำ�น�จหลังยุคสงคร�มเย็นมีก�รเปล่ียนแปลงไปอย่�งไร โครงสร้�งอำ�น�จระหว่�งประเทศ 

ที่มีขั้วอำ�น�จเดียวนี้จะมีเสถียรภ�พม�กน้อยเพียงใด และสหรัฐฯ จะเป็นมห�อำ�น�จนำ�ที่เป็นข้อยกเว้น

สำ�หรบัสจัธรรมท่ีว่� “ก�รข้ึนม�และก�รตกตำ�่ของมห�อำ�น�จ” หรอืไม่ เพร�ะเหตุใด และสหรฐัฯ ในฐ�นะ

ที่เป็นมห�อำ�น�จนำ�นั้นพึงที่จะดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศอย่�งไร

 ในทีน่ี ้ผูเ้ขยีนจะได้แบ่งกลุม่แนวคดิทฤษฎทีีพ่ย�ย�มตอบโจทย์ข้�งต้นนีอ้อกเป็น 3 กลุ่มด้วยกนั

ดังนี้คือ36 กลุ่มแรกเป็นกลุ่มมองโลกในแง่ร้�ย (unipolar pessimists) มองว่�ระบบขั้วอำ�น�จเดียวนั้น 

ไม่มีเสถียรภ�พ กล่�วคือ จะไม่อยู่ย�วน�น โดยสหรฐัฯ จะต้องถกูถ่วงดลุอำ�น�จในท่ีสดุอย่�งหลกีเลีย่งไม่ได้  

33 Niall Ferguson, Colossus: The Rise and Fall of the American Empire (New York: Penguin, 2004).
34 ง�นวิพ�กษ์ข้อถกเถียงว่�ด้วยจักรวรรดิ โปรดดู Andrew Hurrell, “Empire Reborn?” in On Global Order:  
 Power, Values, and the Constitution of International Society (Oxford: Oxford University Press, 2007),  
 pp. 262-283.
35 ง�นในภ�ษ�ไทย โปรดดู สรวิศ ชัยน�ม, จักรวรรดิอเมริกา (กรุงเทพฯ: ภ�ควิช�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ  
 คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, 2551).
36 โปรดดู จิตติภัทร พูนขำ�, “พินิจทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศแนวสัจนิยมใหม่ (Neorealism): ว่�ด้วย 
 คว�มเป็นเจ้�ของสหรัฐอเมริก�กับดุลแห่งอำ�น�จในยุคหลังสงคร�มเย็น”, วารสารสังคมศาสตร,์ ปีที่ 41: ฉบับที่ 1  
 (มกร�คม-มิถุน�ยน 2553): หน้� 1-31.
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กลุ่มที่สองคือกลุ่มมองโลกในแง่ดี (unipolar optimists) ซ่ึงเสนอว่�โครงสร้�งอำ�น�จท่ีเป็นแบบ 

ขัว้อำ�น�จเดียวมเีสถียรภ�พ นัน่คือจะอยูอ่ย่�งย�วน�น และมสีนัตภิ�พ และกลุม่สดุท้�ยเป็นกลุม่ท�งส�ยกล�ง  

(unipolar agnostics) มองว่� สหรัฐฯ จะส�ม�รถอยู่ย�วน�นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับก�รดำ�เนินพฤติกรรม

นโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐฯ เอง

 ในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มมองโลกในแง่ร้�ย กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย Kenneth Waltz, John  

J. Mearsheimer, Christopher Layne เป็นต้น37 Waltz เสนอว่� โครงสร้�งของระบบระหว่�งประเทศ

ยุคหลังสงคร�มเย็นได้กล�ยเป็นระบบขั้วอำ�น�จเดียว38 ซ่ึงสหรัฐฯ มีขีดคว�มส�ม�รถหรืออำ�น�จสูงสุด  

โดยเข�มองว่�ระบบขั้วอำ�น�จเดียวนั้นไม่มีเสถียรภ�พ หรือมีเสถียรภ�พน้อยกว่�ระบบสองขั้วอำ�น�จ39

โดย Waltz นิย�มคว�มมีเสถียรภ�พในแง่ของคว�มยั่งยืนหรือก�รดำ�รงอยู่ย�วน�น (durability) เท่�นั้น  

37 โปรดดู Kenneth Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” International Security,  
 Vol.18: No. 2 (Fall 1993): pp. 44-79; Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold War,”  
 International Security, Vol.25: No. 1 (Summer 2005): pp. 5-41; John Mearsheimer, The Tragedy of  
 Great Power Politics (New York: W.W. Norton, 2001); John Mearsheimer, “Back to the Future:  
 Instability in Europe after the Cold War,” International Security, Vol.15: No.1 (Summer 1990),  
 pp. 5-56; Christopher Layne, “The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise,” International  
 Security, Vol.17: No.4 (Spring 1993): pp. 5-51; Christopher Layne, “The Unipolar Illusion Revisited:  
 The Coming End of the United States’ Unipolar Moment,” International Security, Vol.31: No.2  
 (Fall 2006): pp. 7-41; Christopher Layne “The Waning of US Hegemony–Myth or Reality?”  
 International Security, Vol. 34: No. 1 (Summer 2009): pp. 147-172; Paul K. MacDonald and Joseph  
 M. Parent, “Graceful Decline? The Surprising Success of Great Power Retrenchment”, International  
 Security, Vol. 35: No. 4 (Spring 2011): pp. 7-44 เป็นต้น 
38 Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” p. 27. อย่�งไรก็ดี ในช่วงแรกของก�รล่มสล�ยของ 
 สหภ�พโซเวียต Waltz ยังมีท่�ทีคลุมเครือไม่ชัดเจนว่�ก�รเมืองโลกเปล่ียนเป็นระบบขั้วอำ�น�จเดียวแล้วหรือไม่  
 Waltz ได้เขียนบทคว�มชิ้นหนึ่งโดยเสนอว่� “ระบบสองขั้วอำ�น�จยังคงอยู่ต่อม� แม้ว่�จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป”  
 ทั้งนี้ เพร�ะว่� “ในท�งด้�นก�รทห�รแล้ว รัสเซียยังคงส�ม�รถดูแลตนเองได้”38 Waltz, “The Emerging Structure  
 of International Politics,” p. 52. ในท�งตรงกันข้�ม Christopher Layne สรุปอย่�งตรงไปตรงม�ว่�  
 “ก�รล่มสล�ยของสหภ�พโซเวยีตเปลีย่นรปูของระบบระหว่�งประเทศจ�กระบบสองขัว้อำ�น�จม�สู่ระบบขัว้อำ�น�จเดยีว”  
 โปรดดู Layne, “The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise,” p. 5.
39 Kenneth Waltz, “The Stability of a Bipolar World”, Daedalus, Vol. 93: No. 3 (1964): pp. 881-909.  
 นักทฤษฎีกลุ ่มน้ียังค�ดก�รณ์ด้วยว่� สถ�บันระหว่�งประเทศที่เกิดขึ้นม�จ�กโครงสร้�งระบบสองขั้วอำ�น�จ 
 ก็จะหมดบทบ�ทต�มไป เช่น NATO ซ่ึงแต่เดิมทำ�หน้�ที่เป็น “หนึ่งในสถ�ปัตยกรรมพื้นฐ�นที่ข�ดเสียมิได้สำ�หรับ 
 สภ�พแวดล้อมท�งคว�มมัน่คงของยโุรปทีม่เีสถยีรภ�พ” แต่หลงัสงคร�มเยน็เป็นต้นม� Waltz เหน็ว่� “NATO’s day  
 are not numbered, but its years are.” ท่�ทีน้ีสอดคล้องกับ John J. Mearsheimer โปรดดู Waltz,  
 “The Emerging Structure of International Politics,” pp. 75-76; John J. Mearsheimer, “The False  
 Promise of International Institutions”, International Security, Vol. 19: No. 3 (Winter 1994/5): pp. 5-49.
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โครงสร้�งอำ�น�จที่เป็นขั้วอำ�น�จเดียวจะดำ�รงอยู่ได้ไม่น�นเพร�ะประเทศมห�อำ�น�จระดับรองจะห�ท�ง

ถ่วงดลุประเทศท่ีมอีำ�น�จม�กท่ีสดุในระบบ “ไม่ว่�จะโดยประเทศเดยีวหรอืโดยก�รรวมตวักนัเป็นกลุม่”40 

ก�รเมืองของระบบขัว้อำ�น�จเดยีวจงึเป็นเพยีง “ช่วงขณะหนึง่” (unipolar moment)41 หรอื “ภ�พลวงต�” 

(unipolar illusion)42 เท่�นั้น โดยสหรัฐฯ จะต้องถูกถ่วงดุลอำ�น�จ และนำ�ม�สู่ก�รล่มสล�ยของระบบ 

ขั้วอำ�น�จเดียวในที่สุด

 Waltz ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับก�รใช้อำ�น�จของสหรัฐฯ เมื่อกล�ยม�เป็นมห�อำ�น�จนำ�ไว้ว่� 

รฐัทีท่รงอทิธิพลมกัคดิว่าตนเองก�าลงัท�าเพือ่สนัติภาพ ความยตุธิรรม และความเป็นอยู่

ที่ดีของโลก และสหรัฐฯ ก็คิดเช่นนั้นจริงๆ แต่ประเด็นเหล่านี้จะถูกรัฐที่ทรงอ�านาจ

ตีความตามใจชอบ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความต้องการและผลประโยชน์ของผู้อื่น... 

เมื่อไม่มีสหภาพโซเวียตแล้ว สหรัฐฯ ก็ไม่มีภัยหลักที่คุกคามต่อความมั่นคงของตน 

อีกต่อไป...การมีภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องช่วยให้นโยบายมีความคงเส้นคงวา แต่เมื่อ

ปราศจากภัยคุกคามเสียแล้ว การด�าเนินนโยบายก็เป็นไปตามอ�าเภอใจ43

 ในมมุมองของนกัทฤษฎกีลุม่นี ้เหตุทีรั่ฐอืน่ๆ ยงัหยดุชะงักในก�รถ่วงดุลอำ�น�จสหรัฐฯ เป็นเพร�ะ 

“สหรัฐฯ ยังคงมีผลประโยชน์ต่�งๆ ต่อรัฐอื่นๆ ซึ่งเริ่มคุ้นชินกับคว�มสะดวกสบ�ยที่สหรัฐฯ แบกรับ 

ภ�ระหน้�ที่หล�ยอย่�งแทน”44 แต่เมื่อสภ�พก�รณ์ได้แปรเปลี่ยนไปสู่ก�รที่มห�อำ�น�จนำ�เช่นสหรัฐฯ  

ใช้อำ�น�จต�มอำ�เภอใจม�กข้ึนดังที่  Waltz ได้เสนอไว้ เมื่อนั้น ก�รถ่วงดุลอำ�น�จกับสหรัฐฯ  

โดยประเทศมห�อำ�น�จอื่นจะต้องเกิดขึ้นอย่�งแน่นอน 

 Waltz เชื่อว่� เร�ส�ม�รถรอนับถอยหลังวันเวล�ของก�รครองอำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ ที่จะต้อง

ถกูถ่วงดลุอำ�น�จจ�กรฐัอืน่ๆ ในระบบ และโครงสร้�งอำ�น�จโลกย่อมกลับไปสู่ก�รเป็นระบบหล�ยขัว้อำ�น�จ 

(multipolarity) Layne เห็นว่� “ในระบบขั้วอำ�น�จเดียว รัฐต่�งๆ ย่อมถ่วงดุลอำ�น�จกับมห�อำ�น�จนำ�

ที่ไม่มีก�รตรวจสอบถ่วงดุล”45 ปัญห�จึงไม่ใช่อยู่ที่ว่�จะมีขั้วอำ�น�จใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ แต่ปัญห�อยู่ที่ว่� 

40 Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” p. 53.
41 Charles Krauthammer, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, Vol. 70: No. 1 (Winter 1990/1). 
42 Layne, “The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise”. 
43 Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” pp. 28-29.
44 Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” p. 77.
45 Layne, “The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise,” p. 13. 



19กรณีศึกษา 1: ผศ.จิตติภัทร พูนข�า

จะเกิดขึ้นเมื่อใด (when) เท่�น้ันเอง ท้ัง Waltz และ Layne เสนอว่�มันอ�จจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่�น 

ที่รวดเร็ว กล่�วคือ ระบบขั้วอำ�น�จเดียวจะเปลี่ยนรูปไปสู่ระบบหล�ยข้ัวอำ�น�จภ�ยในต้นศตวรรษหน้� 

หรือภ�ยในประม�ณ 10-20 ปีภ�ยหลังก�รล่มสล�ยของสงคร�มเย็น46

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รค�ดก�รณ์ดังกล่�วก็ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับสภ�พคว�มเป็นจริงที่ สหรัฐฯ 

ส�ม�รถธำ�รงคว�มเป็นอำ�น�จนำ�อยู่ได้ และปร�ศจ�กก�รถ่วงดุลอำ�น�จจ�กรัฐอื่นๆ ในระบบ แม้ว่�ต่อม� 

Layne กย็อมรบัเองว่� ก�รค�ดก�รณ์ของเข�และ Waltz มคีว�มผิดพล�ด แต่ยงัคงยนืยันว่�แนวคว�มคดิ

ที่ว่�ระบบข้ัวอำ�น�จเดียวนี้จะก่อให้เกิดมห�อำ�น�จใหม่ขึ้นม�ท้�ท�ย และถ่วงดุลอำ�น�จสหรัฐฯ จะต้อง

เกิดขึ้นอย่�งแน่นอน47

 ดังนั้น ในส�ยต�ของนักวิช�ก�รกลุ ่มนี้ ภ�ยใต้ระบบขั้วอำ�น�จเดียว ก�รถ่วงดุลอำ�น�จ 

โดยรัฐอื่นๆ ต่อสหรัฐฯ จะต้องเกิดข้ึน และระบบขั้วอำ�น�จเดียวจะเปลี่ยนรูปไปสู่ระบบหล�ยขั้วอำ�น�จ  

แต่ก็ไม่ส�ม�รถระบุให้ชัดเจนลงไปได้ว่�จะเกิดข้ึนเมื่อใด48 ก�รท่ีนักวิช�ก�รกลุ่มมองโลกในแง่ร้�ยเชื่อ 

เช่นนั้นประกอบด้วยเหตุผลสองประก�รสำ�คัญด้วยกัน นั่นคือ ประก�รแรก รัฐที่มีอำ�น�จมห�ศ�ลย่อมมี

ภ�ระหน้�ที่ท่ีเกินขอบเขตของตนเอง อันนำ�ม�ซ่ึงคว�มอ่อนแอในระยะย�ว รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะ 

ใช้อำ�น�จไปในท�งทีผ่ดิด้วย และประก�รทีส่อง แม้ว่�รัฐดังกล่�วจะประพฤติตัวเป็นมติรหรือมกี�รควบคมุ

ตรวจสอบตัวเอง รัฐที่อ่อนแอกว่�ก็ยังคงกังวลกับพฤติกรรมในอน�คตของมห�อำ�น�จนำ�นั้นอยู่ดี รวมทั้ง

อำ�น�จที่ไม่มีก�รถ่วงดุลตรวจสอบน้ีจะสร้�งคว�มไม่แน่นอนและโน้มนำ�รัฐที่อ่อนแอให้ต้องเสริมสร้�ง 

ขดีคว�มส�ม�รถของตนขึน้ม� หรอืไม่เช่นนัน้กจ็ะสร้�งพันธมิตรกบัรัฐอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะทำ�ให้ก�รกระจ�ยอำ�น�จ 

ระหว่�งประเทศม�สูส่ภ�วะทีม่ดีลุยภ�พ49 ด้วยเหตุดังนี ้หน่วยในระบบท่ีต้องช่วยเหลือตนเองจึงต้องพัวพัน

กับพฤติกรรมก�รถ่วงดุลอำ�น�จอย่�งมิอ�จหลีกเลี่ยงได้50 และก�รถ่วงดุลอำ�น�จนี้ก็เป็นยุทธศ�สตร ์

เพ่ือก�รอยู่รอด (survival) อันเป็นหนท�งของคว�มพย�ย�มท่ีจะรักษ�สถ�นะของวิถีชีวิตท่ีเป็นอิสระ 

ของหน่วยหรือรัฐในระบบระหว่�งประเทศ51

46 Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” p. 50; Layne, “The Unipolar Illusion: Why  
 New Great Powers Will Rise,” p. 7.
47 Layne, “The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment,”  
 pp. 7-8; Christopher Layne, “This Time It’s Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana”,  
 International Studies Quarterly, Vol. 56 (2012): pp. 203-213. 
48 Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” p. 27. 
49 Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” p. 28.
50 Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” p. 73.
51 Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” p. 38. 
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 เมื่อเป็นเช่นนี้ ด้วยตรรกะที่ว่�ระบบหล�ยขั้วอำ�น�จเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโครงสร้�งอำ�น�จ

โลกนั้น Layne ได้เสนอว่� สหรัฐฯ สมควรจะดำ�เนินนโยบ�ยคว�มเป็นอิสระท�งยุทธศ�สตร์ (strategic 

independence) โดยเล่นบทบ�ทของก�รเป็น “ผู้ถ่วงดุลอำ�น�จนอกช�ยฝั่ง” (offshore balancer)  

ทีม่กี�รควบคมุตรวจสอบตวัเองอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐฯ ในระบบหล�ยขัว้อำ�น�จ ม�กกว่�ก�รธำ�รง

รักษ�คว�มเป็นอำ�น�จนำ�ในระบบขั้วอำ�น�จเดียวที่ย่อมจะถูกถ่วงดุลอำ�น�จในที่สุด52

 กล่�วโดยสรุป นักทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศในกลุ่มมองโลกในแง่ร้�ยมีคว�มเห็นว่� 

ก�รห�ท�งถ่วงดลุอำ�น�จสหรฐัฯ โดยมห�อำ�น�จอืน่จะต้องเกดิขึน้อย่�งหลกีเลีย่งมไิด้ ภ�วะขัว้อำ�น�จเดียว

ในระบบระหว่�งประเทศเป็นสภ�วก�รณ์ชั่วขณะหนึ่งเท่�นั้น และมีแนวโน้มของคว�มขัดแย้งภ�ยใน

โครงสร้�ง แม้ว่�สหรัฐฯ จะพย�ย�มรักษ�สถ�นภ�พของตนไว้ดีเพียงใดก็ต�ม แต่ก็จะมีขั้วอำ�น�จใหม ่

ขึ้นม�ถ่วงดุลอำ�น�จกับสหรัฐฯ ในท้�ยที่สุด

 กลุม่ทีส่อง คอื กลุม่ทีม่องโลกในแง่ดี53 นกัคดิทีส่ำ�คญั ได้แก่ William C. Wohlforth, Stephen 

G. Brooks, G. John Ikenberry, Joseph Nye เป็นต้น54 กลุม่นีเ้สนอว่� สหรฐัฯ จะส�ม�รถธำ�รงอำ�น�จนำ� 

เอ�ไว้ได้เป็นเวล�ย�วน�น (long-lasting) ดังที่ Wohlforth เสนอว่� “ระบบขั้วอำ�น�จเดียวไม่ใช่ช่วง 

ขณะหน่ึงเท่�นั้น แต่เป็นสภ�พ ... ของก�รเมืองโลกที่มีศักยภ�พที่จะคงอยู่ได้หล�ยทศวรรษ” และ  

“ถ้�สหรัฐฯ เล่นเกมนี้อย่�งดีแล้ว อำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ อ�จจะคงอยู่ย�วน�นเท่�กับระบบสองขั้วอำ�น�จ

ที่ผ่�นม�”55 โดยกลุ ่มนี้เห็นว่� อำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ เป็นกรณียกเว้นจ�กกฎเกณฑ์สัจธรรมท�ง 

ประวัติศ�สตร์ของ “ก�รขึ้นม�และก�รตกตำ่�ของมห�อำ�น�จ” และจะไม่มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จจ�ก 

ประเทศมห�อำ�น�จอื่นๆ ในระบบระหว่�งประเทศดังที่นักทฤษฏีสภ�พจริงนิยมใหม่หรือทฤษฎีดุล 

แห่งอำ�น�จเสนอไว้ โดยอ้�งเหตุผลสำ�คัญส�มประก�รด้วยกัน นั่นคือ

52 Layne, “The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment,”  
 pp. 39-41. 
53 Davide Fiammenghi เรียกง�นกลุ่มนี้ว่�เป็น “Unipolar realism” โปรดดู Fiammenghi, “The Security Curve  
 and the Structure of International Politics”, International Security, Vol. 35: No. 4 (2011): pp. 126-154.
54 โปรดดู William C. Wohlforth, “The Stability of a Unipolar World,” International Security, Vol.24: No. 1  
 (Summer 1991), pp. 5-41; Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, World Out of Balance:  
 International Relations and the Challenge of American Primacy (Princeton and Oxford: Princeton  
 University Press, 2008); G. John Ikenberry, “Institutions, Strategic Restraint, and the Persistence of  
 Postwar Order,” International Security, Vol.23: No.3 (Winter 1998/ 1999), pp. 43-78; G. John Ikenberry,  
 “Liberal Hegemony or Empire? American Power in the Age of Unipolarity,” in American Power in  
 the Twenty-First Century, eds. David Held and Mathias Koenig-Archibugi (Polity Press, 2004),  
 pp. 83-113; Joseph S. Nye Jr., The Paradoxes of American Power: Why the World’s Only Superpower  
 Can’t Go It Alone (New York: Oxford University Press, 2002). เป็นต้น
55 Wohlforth, “The Stability of a Unipolar World,” pp. 37, 8.
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 ประก�รแรกเป็นเหตุผลท�งยุทธศ�สตร์ กล่�วคือ รัฐมห�อำ�น�จอื่นๆ ไม่ส�ม�รถถ่วงดุลอำ�น�จ

สหรฐัฯ ได้เนือ่งจ�กขดีคว�มส�ม�รถท�งก�รทห�รและเศรษฐกจิทีม่มีห�ศ�ลของสหรฐัฯ จนรฐัเพยีงรฐัใด

รัฐหนึ่ง หรือแม้ว่�จะเป็นก�รรวมตัวกันของรัฐมห�อำ�น�จทั้งหล�ยก็มิอ�จเทียบเทียมแสนย�นุภ�พ 

ท�งก�รทห�รของสหรฐัฯ ได้56 แต่สิง่สำ�คญัคอืรัฐทัง้หล�ยไม่ได้มุง่ม�ดปร�รถน�ทีจ่ะถ่วงดุลอำ�น�จสหรัฐฯ 

อยู่แล้ว เพร�ะอำ�น�จท�งก�รทห�รของสหรัฐฯ มิได้เป็นภัยคุกค�มอันใดต่อพวกเข� ในประเด็นนี้  

Wohlforth โต้แย้งว่� ทฤษฎีของ Waltz ไม่อ�จนำ�ม�ใช้ได้กับโครงสร้�งโลกที่เป็นระบบขั้วอำ�น�จเดียว

เพร�ะมันมีช่องว่�งของก�รรวมศูนย์อำ�น�จระหว่�งรัฐที่เข้มแข็งม�กที่สุดกับรัฐอ่ืนๆ ในระบบ ซึ่งทำ�ให ้

ก�รตอบโต้ด้วยก�รถ่วงดุลอำ�น�จนั้นมีร�ค�แพงลิบล่ิว (prohibitively costly)57 กล่�วอีกนัยหนึ่งคือ  

ขีดคว�มส�ม�รถที่มห�ศ�ลของสหรัฐฯ ทั้งท�งก�รทห�ร เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ย่อมจะลดทอน 

คว�มพย�ย�มของรัฐมห�อำ�น�จอื่นที่จะก้�วขึ้นม�ถ่วงดุลและท้�ท�ยในเชิงภูมิรัฐศ�สตร์ต่อสหรัฐฯ

 ในประก�รทีส่อง อำ�น�จนำ�ของสหรฐัฯ มลีกัษณะทีเ่ป็นมติร (benevolent/ benign hegemon) 

คว�มเป็นมิตรนี้สะท้อนออกม�ให้เห็นผ่�นค่�นิยมอุดมก�รณ์แบบเสรีนิยม (liberalism) นั่นคือ ก�รเชิดชู

เสรีภ�พและประช�ธิปไตย ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พ ก�รขย�ยโอก�สและท�งเลือกให้แก่ 

ปัจเจกชน รวมทัง้ก�รส่งเสรมิก�รเค�รพสทิธมินษุยชนและสทิธใินทรัพย์สนิส่วนบคุคล อทิธพิลท�งค่�นยิม

อุดมก�รณ์เหล่�นี้มีผลทำ�ให้กำ�ลังอำ�น�จของสหรัฐฯ ในส�ยต�ของคนโดยทั่วไปช่วยลดทอนลักษณะ 

ในเชงิคกุค�มลง เพร�ะกำ�ลงัอำ�น�จและก�รใช้คว�มรุนแรงของสหรัฐฯ ถกูว�ดภ�พให้เหน็ว่�เป็นก�รใช้เพือ่ 

ปกป้องค่�นิยมอุดมก�รณ์ท่ีมีคุณค่�ส�กล มิใช่เพื่อผลประโยชน์เฉพ�ะหน้�ในเชิงวัตถุเท่�นั้น58 ก�รใช้ 

และแผ่ขย�ยกำ�ลังอำ�น�จของสหรัฐฯ ท่ีนำ�โดยค่�นิยมอุดมก�รณ์อันเป็นท่ียอมรับจึงมีส่วนช่วยให้สหรัฐฯ 

ประสบกับก�รต่อต้�นน้อยลง และรัฐท่ีเป็นประช�ธิปไตยเสรีนิยมทั้งหล�ยซึ่งมีค่�นิยมอุดมก�รณ์ร่วมกัน

กับสหรัฐฯ ก็พร้อมจะยอมรับก�รครองอำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ ที่ก้�วขึ้นม�เป็นมห�อำ�น�จนำ�ในระบบ 

ได้ม�กยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมห�อำ�น�จในอดีตที่ผ่�นม�

56 Wohlforth, “The Stability of a Unipolar World”.
57 William C. Wohlforth, “US Strategy in a Unipolar World,” in America Unrivaled: The Future of the  
 Balance of Power, ed. G. John Ikenberry (Ithaca: Cornell University Press, 2002), pp. 103-104.
58 G. John Ikenberry, “Institutions, Strategic Restraint, and the Persistence of Postwar Order,” 
 International Security, Vol.23: No.3 (Winter 1998/ 1999), pp. 43-78. 
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 ประก�รท่ีส�ม ประเทศอ่ืนๆ ในระบบระหว่�งประเทศยังได้ประโยชน์จ�กคว�มเป็นอำ�น�จนำ�

ของสหรัฐฯ ที่ช่วยจัดสรรและบริห�รจัดก�รสินค้�หรือบริก�รส�ธ�รณะระหว่�งประเทศ (international 

public goods) นกัทฤษฎี Hegemonic Stability Theory เสนอว่� ในก�รทีร่ะบบเศรษฐกจิระหว่�งประเทศ 

จะทำ�ง�นได้อย่�งมีเสถียรภ�พ จำ�เป็นต้องมีมห�อำ�น�จนำ�ในก�รจัดก�รบทบ�ทดังต่อไปนี้ คือ ทำ�หน้�ที่

จัดก�รระบบแลกเปลี่ยนเงินตร�ท่ีมีเสถียรภ�พ เป็นผู้ให้กู้ร�ยสุดท้�ยในระบบ พร้อมท้ังส่งเสริมและ 

บังคับใช้กฎเกณฑ์กติก�ร่วมกันระหว่�งสม�ชิกในระบบเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ ในท�งคว�มม่ันคง 

มห�อำ�น�จนำ�ก็ส�ม�รถใช้อำ�น�จท�งก�รทห�รเพ่ือทำ�ให้ระบบระหว่�งประเทศมเีสถยีรภ�พได้เช่นเดียวกนั 

ด้วยเหตุนี้ รัฐอื่นๆ ในระบบย่อมจะร่วมมือกับมห�อำ�น�จนำ�เพร�ะตนก็ได้รับประโยชน์ทั้งท�งยุทธศ�สตร์

และเศรษฐกิจ59

 ในแผนยุทธศ�สตร ์คว�มมั่นคงแห่งช�ติของสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2002 ได ้กล ่�วไว ้ว ่�  

ประช�คมโลกทั้งหมดจะยอมรับอำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ เพร�ะสหรัฐฯ มุ่งแสวงห�ก�รพัฒน�ระบบดุล 

แห่งอำ�น�จที่ส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภ�พของมนุษย์ อันเป็นสภ�พที่รัฐและสังคมทั้งมวลส�ม�รถที่จะ

เลือกโอก�สสำ�หรับตัวเองอย่�งมีเสรีทั้งท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจได้ ม�กกว่�ก�รใช้กำ�ลังคว�มเข้มแข็ง

ฝ่�ยเดียวในก�รกดปร�บรัฐอื่นๆ 60 ดังนั้น G. John Ikenberry จึงเห็นว่�นี่เป็นผลประโยชน์สำ�คัญ 

ที่จะไม่ผลักดันให้รัฐต่�งๆ ล้มเลิกคว�มร่วมมือกับมห�อำ�น�จนำ�เช่นสหรัฐฯ และมุ่งไปสู่ยุทธศ�สตร์ของ 

ก�รต่อต้�นและถ่วงดุลอำ�น�จสหรัฐฯ61 เข�ได้สรุปคว�มคิดไว้เช่นเดียวกับ Wohlforth นั่นคือ  

ระบบขั้วอำ�น�จเดียวในระบบระหว่�งประเทศภ�ยใต้ก�รนำ�ของสหรัฐฯ จะนำ�ม�ซึ่งคว�มมีเสถียรภ�พ 

คว�มมีสันติภ�พและคว�มยั่งยืนแก่ระบบระหว่�งประเทศ62

59 โปรดดู Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).  
 และ Charles P. Kindleberger, The World in Depression, 1929-1939 (University of California Press, 1986).
60 อ้�งใน Layne, “The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar  
 Moment,” p. 19.   
61 G. John Ikenberry, “Strategic Reactions to American Preeminence: Great Power Politics in the Age  
 of Unipolarity,” Report to the National Intelligence Council, July 28, 2003, available at http://www. 
 dni.gov/nic/confreports_stratreact.html. 
62 Ikenberry, “Liberal Hegemony or Empire? American Power in the Age of Unipolarity,” p. 87; Wohl 
 forth, “The Stability of a Unipolar World,” p. 9.
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 กลุ่มสุดท้�ยเป็นกลุ่มแนวท�งส�ยกล�ง ได้แก่ Stephen M. Walt, Michael Mastanduno,  

T. V. Paul, Robert A. Pape, Nuno P. Monteiro เป็นต้น63 นักวิช�ก�รกลุ่มนี้เห็นว่�โครงสร้�งก�รเมือง 

ที่เป็นระบบขั้วอำ�น�จเดียวนี้จะอยู ่ย�วน�นหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู ่กับพฤติกรรมและเจตน�ในก�ร 

ดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของมห�อำ�น�จนำ� เช่น สหรัฐฯ ว่�มีลักษณะเป็นเช่นไร กลุ่มนี้มองข้อจำ�กัด 

ของนักวชิ�ก�รกลุม่มองโลกในแง่ร้�ยหรอืนกัทฤษฎดีลุแห่งอำ�น�จทีไ่ม่ส�ม�รถอธบิ�ยก�รถ่วงดลุอำ�น�จท่ี

ห�ยไปในระบบระหว่�งประเทศภ�ยหลังสงคร�มเย็น และเห็นว่�พฤติกรรมก�รถ่วงดุลอำ�น�จนั้นควรได้

รบัก�รพจิ�รณ�ว่�เป็นก�รตอบโต้ต่อ “ภยัคกุค�ม” (threat) ซึง่ไม่เพยีงแต่มองก�รกระจ�ยอำ�น�จหรอืขดี

คว�มส�ม�รถเท่�นั้น ห�กยังต้องพิจ�รณ�ในระดับหน่วยก�รวิเคร�ะห์ นั่นคือ พฤติกรรมและเจตน�ของ

นโยบ�ยต่�งประเทศของรัฐมห�อำ�น�จ64

 Stephen Walt ผู้ซึ่งเสนอทฤษฎีดุลแห่งภัยคุกค�ม (balance of threat theory) เสนอว่� 

“ตร�บจนกระทั่งปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นรัฐที่ทรงอิทธิพลม�กท่ีสุดในโลก แต่ไม่ได้เป็นภัยคุกค�มต่อ 

ผลประโยชน์หลกัของรฐัมห�อำ�น�จอืน่ๆ ”65 เมือ่เป็นเช่นนี ้นกัวชิ�ก�รกลุ่มนีจึ้งเหน็ว่� อำ�น�จของสหรฐัฯ 

ไม่ได้คุกค�มอำ�น�จอธิปไตยของรัฐอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ระเบียบระหว่�งประเทศที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ�นั้น

ยังเอื้อประโยชน์แก่รัฐต่�งๆ ด้วย โดยสหรัฐฯ เป็นผู้ปกป้องและคำ้�ประกันสถ�นภ�พเดิม (status quo) 

ของระบบระหว่�งประเทศ และไม่ได้แผ่ขย�ยอำ�น�จเข้�ยึดครองดินแดนต่�งๆ ดังเช่นจักรวรรดิในอดีต66

63 โปรดดู Stephen M. Walt, Taming American Power: The Global Response to US Primacy (New York:  
 W.W. Norton, 2005); Stephen M. Walt, “Keeping the World ‘Off-Balance’: Self-Restraint and US  
 Foreign Policy,” in America Unrivaled: The Future of the Balance of Power, ed. G. John Ikenberry  
 (Ithaca: Cornell University Press, 2002); Michael Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment:  
 Realist Theories and US Grand Strategy after Cold War,” International Security, Vol.21: No. 4 (Spring  
 1997): pp. 49-88; T.V. Paul, “Soft Balancing in the Age of US Primacy,” International Security, Vol.30:  
 No.1 (Summer 2005), pp. 46-71; Robert A. Pape, “Soft Balancing against the United States,”  
 International Security, Vol.30: No.1 (Summer 2005), pp. 7-45. เป็นต้น
64 ง�นวิช�ก�รชิ้นสำ�คัญได้แก่ Stephen M. Walt, The Origins of Alliances (Ithaca and London: Cornell  
 University Press, 1987). และโปรดดู Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories  
 and US Grand Strategy after Cold War,” pp. 59-60. Layne ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เข�กล่�วว่� “ในระบบ 
 ขัว้อำ�น�จเดยีว มนัไม่มคีว�มแตกต่�งทีชั่ดเจนระหว่�งดลุแห่งภยัคกุค�มกบัดลุแห่งอำ�น�จ ... ในโลกทีม่ขีัว้อำ�น�จเดยีวนี้  
 รัฐอื่นๆ ต้องกังวลกับขีดคว�มส�ม�รถทั้งหล�ยของมห�อำ�น�จ ไม่ใช่เจตน� (intentions)” โปรดดู Layne,  
 “The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise,” p. 13; Layne, “The Unipolar Illusion  
 Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment,” p. 21.
65 Walt, “Keeping the World ‘Off-Balance’: Self-Restraint and US Foreign Policy,” p. 139.
66 Paul, “Soft Balancing in the Age of US Primacy,” pp. 53, 56. 
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 นอกจ�กน้ี ปัจจัยท�งภูมิศ�สตร์จะช่วยลดทอนภัยคุกค�มของสหรัฐฯ อีกด้วย นั่นคือ สหรัฐฯ  

มมีห�สมทุรหรือ “อำ�น�จหยดุยัง้ของห้วงนำ�้” (stopping power of water)67 เป็นตวั คัน่กล�ง ในขณะที่ 

มห�อำ�น�จอื่นๆ โดยเฉพ�ะในภ�คพื้นยุโรปน้ันมีพรมแดนท่ีแนบชิดติดต่อกันไป ย่อมก่อให้เกิด 

คว�มตึงเครียดระหว่�งกนัได้ง่�ยกว่� จ�กพลวตัตรงนีอ้�จกล่�วได้ว่�สหรัฐฯ พึงกระทำ�ตวัเป็นผูถ่้วงดลุอำ�น�จ 

นอกช�ยฝั่งหรือ offshore balancer ที่ใช้ประโยชน์จ�กนโยบ�ยก�รแบ่งแยกและปกครองภูมิภ�คอื่นๆ 

และส�ม�รถธำ�รงอำ�น�จนำ�ของตนได้ย�วน�นม�กขึ้น68

 จ�กเหตุผลดังกล่�ว นักวิช�ก�รกลุ่มนี้จึงมองว่� ไม่มีคว�มจำ�เป็นอันใดเลยที่รัฐเหล่�นั้น 

จะแสวงห�ก�รถ่วงดุลอำ�น�จกับสหรัฐฯ ก�รเปลี่ยนผ่�นอย่�งรวดเร็วจ�กระบบขั้วอำ�น�จเดียวไปสู่ 

ระบบหล�ยขั้วอำ�น�จที่มห�อำ�น�จแข่งขันกันนั้นจึงไม่จำ�เป็นต้องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป

 นอกจ�กนั้น ง�นของ Nuno P. Monteiro นักวิช�ก�รแนวสภ�พจริงนิยมรุ่นใหม่69 ได้เสนอ

ทฤษฎีก�รเมืองขั้วอำ�น�จเดียว (theory of unipolar politics) โดยมีข้อเสนอหลัก 3 ประก�รสำ�คัญ  

ดังต่อไปนี้ คือ ประก�รแรก ในก�รเมืองโลกยุคนิวเคลียร์ ระบบข้ัวอำ�น�จเดียวมีศักยภ�พที่จะอยู ่

ได้อย่�งย�วน�น (durable) แต่จะน�นเท่�ใดนัน้ขึน้อยูก่บัยทุธศ�สตร์ของมห�อำ�น�จนำ�นัน้ ซึง่ประกอบไปด้วย 

สองปัจจัยสำ�คัญ นั่นคือ ค่�ใช้จ่�ยที่สูงม�กของก�รก่อสงคร�มต่อต้�นมห�อำ�น�จนำ� และยุทธศ�สตร ์

ของมห�อำ�น�จนำ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของรัฐมห�อำ�น�จอื่นๆ70 ปัจจัยแรกเป็นคว�ม 

เป็นไปได้ของก�รครองอำ�น�จนำ�ในด้�นก�รทห�ร ซึ่งขึ้นอยู่กับประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ยของสงคร�ม 

ระหว่�งมห�อำ�น�จเดมิกบัมห�อำ�น�จใหม่ทีต้่องก�รท้�ท�ยอำ�น�จ โดยพจิ�รณ�จ�กเทคโนโลยนีวตักรรม

ของสงคร�ม ยิ่งค่�ใช้จ่�ยสูงม�กเพียงใด ยิ่งทำ�ให้ก�รผง�ดขึ้นม�ท้�ท�ยท�งก�รทห�รน้อยลงด้วย  

ปัจจัยที่สองคือ ยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจต่อก�รผง�ดขึ้นม�ของมห�อำ�น�จใหม่ ในด้�นหนึ่ง ถ้�ห�กว่�

มห�อำ�น�จนำ�เลือกดำ�เนินนโยบ�ยอยู ่ร่วมกันกับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของมห�อำ�น�จเกิดใหม ่

อย่�งต่อเนื่อง ก็จะทำ�ให้รัฐนั้นมีแรงจูงใจน้อยลงที่จะสะสมกำ�ลังท�งก�รทห�ร ในท�งกลับกัน  

ห�กมห�อำ�น�จนำ�ดำ�เนินยุทธศ�สตร์ที่คุกค�ม ปิดล้อมหรือสกัดกั้นก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของ 

67 คำ�ของ Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. 
68 Walt, “Keeping the World ‘Off-Balance’: Self-Restraint and US Foreign Policy,” p. 137.
69 Nuno P. Monteiro, “Unrest Assured: Why Unipolarity Is Not Peaceful”, International Security,  
 Vol. 36: No. 3 (Winter 2011/12): pp. 9-40; Nuno P. Monteiro, Theory of Unipolar Politics (Cambridge:  
 Cambridge University Press, 2014).
70 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, p. 4.
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มห�อำ�น�จเกิดใหม่ ก็จะทำ�ให้มห�อำ�น�จใหม่มีแรงจูงใจท่ีจะลงทุนในก�รพัฒน�และเสริมสร้�ง 

ขดีคว�มส�ม�รถท�งก�รทห�รทีม่�กไปกว่�เป้�หม�ยเพือ่คว�มอยูร่อดและก�รป้องกนัตนเอง ซึง่กย่็อมจะ

ท้�ท�ยอำ�น�จท�งก�รทห�รของมห�อำ�น�จนำ� นั่นเอง

 ประก�รที่สอง Monteiro เชื่อว่� โลกขั้วอำ�น�จเดียวจะไม่สันติ (not peaceful)71 ก�รเมือง

ระบบขัว้อำ�น�จเดยีวจะก่อให้เกดิเงือ่นไขต่�งๆ ทีน่ำ�ไปสูค่ว�มขดัแย้งระหว่�งประเทศ แต่มใิช่คว�มขดัแย้ง

ระหว่�งมห�อำ�น�จนำ�กับรัฐมห�อำ�น�จระดับรอง ทั้งนี้เนื่องม�จ�กก�รปร�ศจ�กเสียซึ่งระบบดุล 

แห่งอำ�น�จในโลก ซึ่งขจัดก�รแข่งขันระหว่�งรัฐมห�อำ�น�จกันเอง ในท�งตรงกันข้�ม สงคร�มจะเกิดขึ้น

บ่อยคร้ังเพิ่มขึ้น ในรูปแบบของคว�มขัดแย้งอสมม�ตร ซึ่งเกิดขึ้น ณ ช�ยขอบของก�รเมืองโลก  

ทั้งคว�มขัดแย้งระหว่�งมห�อำ�น�จนำ�กับรัฐขน�ดเล็ก หรือสงคร�มระหว่�งรัฐขน�ดเล็กด้วยกันเอง

 ประก�รท่ีส�ม จ�กปัจจัยคว�มยั่งยืนและคว�มไม่สันติของระบบขั้วอำ�น�จเดียว Monteiro  

เสนอว่� ยุทธศ�สตร์ที่ดีที่สุดสำ�หรับมห�อำ�น�จนำ�อย่�งสหรัฐฯ คือ ยุทธศ�สตร์ก�รอยู่ร่วมกันเชิงรับ  

(defensive accommodation)72 ซึ่งประกอบด้วย (1) ยุทธศ�สตร์ท�งก�รทห�รที่มุ่งเน้นก�รธำ�รงรักษ�

สถ�นภ�พเดิมระหว่�งประเทศ (หรือท่ีเข�เรียกว่�เป็น ก�รครองอำ�น�จนำ�เชิงรับหรือ defensive  

dominance) และ (2) ยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจที่ส ่งเสริมก�รอยู ่ร ่วมกันกับผลประโยชน์ของ 

มห�อำ�น�จเกิดใหม่ ในท�งก�รทห�ร ยุทธศ�สตร์ก�รครองอำ�น�จนำ�เชิงรับมีท้ังข้อดีและข้อเสีย  

กล่�วคือ ยุทธศ�สตร์นี้จะชักพ�ให้สหรัฐฯ เข้�ไปเกี่ยวพันในคว�มขัดแย้งท�งก�รทห�รในบริเวณช�ยขอบ

เพิ่มม�กขึ้น เพื่อธำ�รงรักษ�สถ�นภ�พเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นยุทธศ�สตร์เพียงประก�รเดียวที่จะ 

ก่อให้เกิดคว�มยั่งยืนของอำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ อนึ่ง ยุทธศ�สตร์ก�รครองอำ�น�จเชิงรับก็ให้ประโยชน์

ม�กกว่�ยทุธศ�สตร์ก�รครองอำ�น�จเชงิรกุ (offensive dominance) ซ่ึงมแีนวโน้มทีสุ่่มเส่ียงในก�รชกันำ�

สหรัฐฯ ให้เข้�ไปเกี่ยวพันกับสงคร�มระหว่�งประเทศม�กขึ้น ท้ังนี้ยังกระตุ้นให้รัฐมห�อำ�น�จระดับรอง

ร่วมมือกันถ่วงดุลต่อต้�นมห�อำ�น�จนำ� เพื่อที่จะพย�ย�มคำ้�ประกันคว�มอยู่รอดปลอดภัยของตนเอง 

ในระยะย�ว ในทัศนะของ Monteiro ยุทธศ�สตร์ก�รครองอำ�น�จเชิงรับจึงเป็นยุทธศ�สตร์ท�งก�รทห�ร

ทีด่ทีีส่ดุ ในแง่ของก�รรกัษ�เสถยีรภ�พและระเบยีบภ�ยใต้ก�รนำ�ของสหรัฐฯ ทีเ่ป็น primus inter pares 

เอ�ไว้ต่อไป73

71 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, p. 5.
72 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, pp. 5-6.
73 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, p. 6.



26 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ยุทธศ�สตร์ก�รครองอำ�น�จเชิงรับแต่เพียงอย่�งเดียวก็ไม่เพียงพอต่อก�รธำ�รงรักษ� 

คว�มเป็นอำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ เอ�ไว้ได้ ต้องอ�ศัยยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจในก�รอยู่ร่วมกันกับ 

ก�รผง�ดขึ้นม�ของมห�อำ�น�จระดับรอง โดยอนุญ�ตให้รัฐอื่นส�ม�รถได้ประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ 

จ�กมห�อำ�น�จนำ�ได้ ดังนั้น ก�รธำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึงอำ�น�จนำ�ต่อไปจึงมีค่�ใช้จ่�ยที่ต้องยอมแลกม� ทฤษฎี

ก�รเมืองระบบขั้วอำ�น�จเดียวของ Monteiro ได้พัฒน�ต่อยอดง�นวิช�ก�รกลุ่มท�งส�ยกล�ง โดยช้ี 

ให้เห็นว่� ในระบบข้ัวอำ�น�จเดียวนั้น อำ�น�จนำ�ส�ม�รถอยู่ได้ย�วน�น โดยมีเงื่อนไขว่� มห�อำ�น�จนำ� 

พึงจะต้องมียุทธศ�สตร์ที่เป็นมิตรกับมห�อำ�น�จระดับรอง และต้องเข้�ไปพัวพันกับคว�มขัดแย้ง 

ในบรเิวณต่�งๆ ของโลกเพิม่ม�กขึน้ ซึง่จะช่วยเสริมสร้�งคว�มสถ�พรของก�รเมอืงข้ัวอำ�น�จเดยีวเอ�ไว้ได้  

และหลีกเลี่ยงสงคร�มระหว่�งรัฐมห�อำ�น�จด้วยกันเอง

 ในเชิงเครื่องมือหรือท�งเลือกเชิงนโยบ�ย แม้ว่�มห�อำ�น�จระดับรองจะไม่รวมตัวกัน 

เป็นกลุม่พนัธมิตรเพือ่ถ่วงดลุอำ�น�จกับมห�อำ�น�จนำ�อย่�งสหรฐัฯ โดยตรง หรอืทีเ่รียกว่� hard balancing  

นักวิช�ก�รกลุ่มท�งส�ยกล�ง เสนอว่� มห�อำ�น�จระดับรองและรัฐต่�งๆ อ�จเลือกใช้นโยบ�ยอื่นๆ  

เพือ่ตอบโต้กับสหรัฐฯ ได้ เช่น ยทุธศ�สตร์ soft balancing ซึง่เป็นก�รกระทำ�ทีไ่ม่ได้ท้�ท�ยคว�มเป็นใหญ่

ท�งทห�รของสหรัฐฯ โดยตรง แต่เป็นก�รใช้ม�ตรก�รท่ีไม่ใช่ท�งก�รทห�รเพื่อท่ีจะประวิงหรือลดทอน

คว�มชอบธรรม และจำ�กัดก�รดำ�เนินนโยบ�ยที่เป็นเอกภ�คีนิยมของสหรัฐฯ ม�ตรก�รดังกล่�วนี ้

อ�จใช้กลไกก�รทูต องค์ก�รระหว่�งประเทศ หรือกฎหม�ยระหว่�งประเทศ74

 ในหนังสอืช่ือ “Taming American Power” Stephen Walt ได้จำ�แนกยทุธศ�สตร์ในก�รรบัมอื

หรือตอบโต้กับมห�อำ�น�จนำ�อย่�งสหรัฐฯ ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ นั่นคือ ยุทธศ�สตร์ก�รคัดค้�นต่อต้�น 

(strategies of opposition) และยุทธศ�สตร์ก�รอยู่ร่วมกัน (strategies of accommodation)75

 กลุ่มแรก ยุทธศาสตร์การคัดค้านต่อต้าน ประกอบด้วย 

 1) ก�รถ่วงดุลอำ�น�จ (balancing) ซ่ึงมีทั้งก�รถ่วงดุลอำ�น�จแบบแข็ง (hard balancing)  

ที่ใช้กำ�ลังท�งก�รทห�ร และก�รถ่วงดุลอำ�น�จแบบอ่อน (soft balancing) ที่ไม่ใช้กำ�ลังท�งก�รทห�ร  

หรือใช้วิธีก�รท�งก�รทูต

74 โปรดดู Walt, Taming American Power, pp. 126-132; Paul, “Soft Balancing in the Age of US Primacy,”  
 pp. 46-71; Pape, “Soft Balancing against the United States,” pp. 7-45; Keir A. Lieber and Gerard  
 Alexander, “Waiting for Balancing: Why the World Is Not Pushing Back,” International Security, Vol.30:  
 No.1 (Summer 2005), pp. 109-139; and Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, “Hard Times  
 for Soft Balancing,” International Security, Vol.30: No.1 (Summer 2005), pp. 72-108. เป็นต้น 
75 Stephen M. Walt, Taming American Power: Global Responses to US Primacy (New York: W.W. Norton, 2005).
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 2) ก�รขัดขว�ง (balking) โดยก�รตัดสนิใจไม่ร่วมมอื ละเลยหรอืปฏิเสธข้อเรยีกร้องของสหรัฐฯ 

 3) ก�รผูกมัด (binding) โดยก�รใช้กติก� ปทัสถ�นและสถ�บันระหว่�งประเทศในก�รยับยั้ง

อำ�น�จของมห�อำ�น�จนำ�

 4) ก�รข่มขู ่(blackmailing) โดยรฐัหนึง่ๆ อ�จจะขูท่ีจ่ะดำ�เนนิก�รบ�งประก�รทีไ่ม่พงึประสงค์ 

จนกระทั่งสหรัฐฯ ยอมอ่อนข้อให้ เช่น ก�รข่มขู่ว่�จะผลิตหรือใช้อ�วุธนิวเคลียร์ เป็นต้น

 5) ก�รลดทอนคว�มชอบธรรม (de-legitimating) โดยสร้�งภ�พลักษณ์ของสหรัฐฯ ว่�เป็น

มห�อำ�น�จที่ไม่ส�ม�รถยอมรับได้ท�งศีลธรรม

 กลุ่มที่สอง ยุทธศาสตร์การอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย 

 1) ก�รเข้�ร่วมเป็นพันธมิตร (bandwagoning) กับมห�อำ�น�จนำ� ในปัจจุบัน มีก�รใช้คำ�ว่� 

ก�รประกันคว�มเสี่ยง (hedging) โดยเข้�ร่วมเป็นพันธมิตรกับรัฐมห�อำ�น�จอย่�งระแวดระวัง76

 2) ก�รถ่วงดลุอำ�น�จระดบัภมูภิ�ค (regional balancing) โดยรฐัพนัธมติรเลอืกเข้�ข้�งสหรฐัฯ 

เพื่อที่จะได้รับก�รปกป้องคุ้มครองจ�กรัฐคู่แข่งในระดับภูมิภ�ค 

 3) ก�รสร้�งส�ยสัมพันธ์ (bonding) กับชนชั้นนำ�หรือผู้กำ�หนดนโยบ�ยของสหรัฐฯ เพื่อ 

ส่งเสริมอิทธิพลและผลประโยชน์ของรัฐของตน 

 4) ก�รแผ่ขย�ยอิทธิพล (penetration) โดยเข้�ไปเรียกร้องผลประโยชน์ผ่�นระบบก�รเมือง

ของสหรัฐฯ โดยตรง ได้แก่ กลุ่มล็อบบี้77

 นักวิช�ก�รกลุ่มท�งส�ยกล�งก็ยังเห็นถึงคุณูปก�รของก�รมีมห�อำ�น�จเดียวในระบบอยู่  

จึงเสนอแนวท�งในก�รทำ�ให้สหรัฐฯ ยังส�ม�รถธำ�รงก�รครองอำ�น�จนำ�เอ�ไว้ต่อไป78 ดังนี้คือ  

ประก�รแรก สหรัฐฯ พึงจะต้องบริห�รจัดก�รคว�มตึงเครียดระหว่�งยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจและ 

คว�มมั่นคงระหว่�งประเทศให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้คว�มขัดแย้งท�งเศรษฐกิจ (economic conflict)  

ม�บ่อนทำ�ล�ยคว�มสัมพันธ์ท�งคว�มมั่นคง และอ�จนำ�ม�สู่ก�รตอบโต้ด้วยก�รถ่วงดุลอำ�น�จท�งก�ร

ทห�รขึ้น เช่น สหรัฐฯ จำ�ต้องเสริมสร้�งคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอันดีกับจีน และญี่ปุ ่นเอ�ไว้  

ไม่ใช่มองจีนว่�เป็น “ภัยคุกค�ม” ห�กแต่เสนอภ�พว่�เป็น “หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์”

76 โปรดดู Rosemary Foot, “Chinese Strategies in a US-Hegemonic Global Order: Accommodating and  
 Hedging”, International Affairs, Vol. 82: No. 1 (2006): pp. 77-94.  
77 ยกตัวอย่�งเช่น กลุ่มล็อบบี้อิสร�เอล โปรดดู จิตติภัทร พูนขำ�, “อันล่วงละเมิดมิได้? กลุ่มล็อบบี้อิสร�เอลกับนโยบ�ย 
 ต่�งประเทศของสหรัฐอเมริก�”, วารสารสังคมศาสตร,์ ปีที่ 43: ฉบับที่ 1 (มกร�คม-มิถุน�ยน 2556), หน้� 146-163.  
78 Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and US Grand Strategy after Cold  
 War,” pp. 85-88.
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 ประก�รที่สอง สหรัฐฯ พึงจะต้องธำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งคว�มสนับสนุนภ�ยในประเทศสหรัฐฯ เอง 

สำ�หรบันโยบ�ยทีพึ่งปร�รถน�ในก�รเข้�ไปพัวพนั (engagement) และก�รทำ�ให้เกดิคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจกนั 

(reassurance) ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องง่�ยด�ย ดังท่ี Robert W. Tucker ต้ังข้อสังเกตไว้ว่� ประเด็นใหญ ่

ของนโยบ�ยต่�งประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบันคือ คว�มขัดแย้งระหว่�งแรงปร�รถน�อันแน่วแน่ในก�รคงไว้

ซึ่งอำ�น�จนำ�กับข้อจำ�กัดในภ�ระค่�ใช้จ่�ยที่เพิ่มม�กขึ้นในก�รธำ�รงรักษ�สถ�นะดังกล่�ว79 มติมห�ชน

อเมริกันเริ่มมีคว�มลังเลม�กยิ่งข้ึนต่อภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์คว�มเป็นมห�อำ�น�จโลก 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้�หน้�ที่สหรัฐฯ พึงจะต้องใช้นโยบ�ยที่ปฏิบัติได้จริง (pragmatism) ในก�รเข้�แทรกแซง

ท�งก�รทห�ร นั่นคือ พึงหลีกเลี่ยงข้อผูกมัดที่ม�กเกินเลย ลดทอนจำ�นวนผู้บ�ดเจ็บล้มต�ยให้น้อยที่สุด 

เน้นแผนยุทธศ�สตร์ก�รถอนตัวออกม�อย่�งชัดเจนในปฏิบัติก�รท�งทห�ร เป็นต้น Walt เสนอแนะ

ม�ตรก�รจำ�นวนหนึง่ท่ีจะทำ�ให้สหรฐัฯ มคีว�มเป็น “มติร” ในส�ยต�ของรฐัอืน่ดังนีค้อื ควรใช้กำ�ลงัอำ�น�จ

อย่�งจำ�กัด หลีกเลี่ยงปฏิบัติก�รท�งทห�รฝ่�ยเดียวหรือเอกภ�คีนิยม (unilateralism) ใช้วิธีก�ร 

ป้องกันตนเองม�กกว่�ก�รโจมตีก่อน ดำ�เนินก�รโดยอ�ศัยพหุภ�คีนิยมและอนุญ�ตให้รัฐอ่ืนมีสิทธิมีเสียง 

ในก�รตดัสนิใจใช้กำ�ลงัท�งทห�รของสหรฐัฯ เพือ่สร้�งคว�มชอบธรรม และพึงยอมรบัผลประโยชน์ส่วนรวม  

และส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ เช่น ก�รให้สัตย�บันรับรองพิธีส�รเกียวโต เป็นต้น80

 ประก�รสดุท้�ย สหรฐัฯ พงึจะต้องบรหิ�รจดัก�ร “คว�มหยิง่ผยองในอำ�น�จ” นัน่คอื เมือ่อำ�น�จ

กระจกุตัวอยู ่ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงในระบบระหว่�งประเทศย่อมมแีนวโน้มทีจ่ะทำ�ให้ศนูย์กล�งอำ�น�จนัน้ใช้อำ�น�จ

จนลำ�้เส้นและเกนิเลยจนกระท่ังทำ�ให้อำ�น�จทีม่อียูเ่สือ่มลงไป และยิง่ถ้�สหรัฐฯ ดำ�เนนินโยบ�ยในลกัษณะ

ที่เป็นก�รดำ�เนินก�รฝ่�ยเดียว โดยไม่รับฟังคว�มคิดเห็นของบรรด�มิตรประเทศทั้งหล�ยม�กยิ่งขึ้นเท่�ใด 

หรอืดำ�เนนิก�รในเวทีระหว่�งประเทศในลกัษณะทีส่ร้�งข้อกังข�ต่อจุดมุง่หม�ยของสหรฐัฯ ว่�มไิด้กระทำ�ไป 

เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของประช�คมระหว่�งประเทศโดยรวม หรือเพื่อผดุงระบบคุณค่�ของเสรีนิยม

ประช�ธิปไตยดังเช่นที่สหรัฐฯ ชอบกล่�วอ้�ง ก็จะยิ่งทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มชอบธรรมของอำ�น�จนำ� 

ของสหรัฐฯ ขึ้นม�ได้

79 อ้�งใน Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and US Grand Strategy after  
 Cold War,” p. 87.
80 โปรดดู Walt, “Keeping the World ‘Off-Balance’: Self-Restraint and US Foreign Policy,” pp. 141-152.        
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 Mastanduno เสนอท�งออกให้แก่สหรัฐฯ ว่� สหรฐัฯ พึงจะต้องลดคว�มหยิง่ผยองในอำ�น�จนีล้ง  

โดยใช้พหุภ�คีนิยม (multilateralism) เพื่อสร้�งคว�มชอบธรรมในก�รดำ�เนินนโยบ�ยของสหรัฐฯ  

ในระบบขั้วอำ�น�จเดียวนี้ มห�อำ�น�จนำ� แม้ว่�จะมีก�รควบคุมตรวจสอบโดยมห�อำ�น�จอื่นน้อย  

แต่จะต้องควบคมุหรอืยบัยัง้ตวัเองไว้ให้ได้ (self-restraint) ห�กมุง่มัน่ท่ีจะธำ�รงอำ�น�จนำ�เอ�ไว้ให้น�นท่ีสดุ

เท่�ทีจ่ะเป็นไปได้81 มเิช่นนัน้แล้ว รฐัอืน่ๆ ในระบบระหว่�งประเทศก็ย่อมมองสหรฐัฯ ว่�เป็น “ภยัคกุค�ม” 

ภ�ยหลังเหตุก�รณ์ 11 กันย�ยน ค.ศ. 2011 (9/11) ที่สหรัฐฯ ดำ�เนินนโยบ�ยเอกภ�คีนิยมเพิ่มม�กขึ้น  

ในระยะแรก รัฐมห�อำ�น�จรองในระบบย่อมห�วิธีสกัดกั้น เพ่ือมิให้ก�รขย�ยอิทธิพลของสหรัฐฯ  

เป็นไปโดยร�บรืน่ แม้ว่�จะไม่อ�จใช้ “hard balancing” ได้กต็�ม แต่รฐัต่�งๆ กจ็ะหนัม�ใช้ “soft balancing”  

ในก�รถ่วงดุลสหรัฐฯ ม�กยิ่งขึ้น เช่น กรณีสงคร�มอิรักใน ค.ศ. 200382 กล่�วโดยย่อ ข้อเสนอของ 

นักวิช�ก�รกลุ่มท�งส�ยกล�งชี้ให้เห็นว่� สหรัฐฯ จะส�ม�รถรักษ�สภ�วะมห�อำ�น�จนำ�นี้ได้ต่อไปหรือไม่ 

ส่วนหนึ่งที่สำ�คัญขึ้นอยู่กับท่�ทีและพฤติกรรมก�รดำ�เนินนโยบ�ยของสหรัฐฯ นั่นเอง

ว่ำด้วยยุทธศำสตร์ของสหรัฐอเมริกำต่อจีน: ข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎี 

 “The two nations [the US and China] are trying to do something that has never  

been done in history, which is to write a new answer to the question of what happens 

when an established power and a rising power meet.”

- Hillary Clinton, อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ (ค.ศ. 2008-2012)83

81 Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and US Grand Strategy after Cold  
 War,” p. 88.
82 โปรดดู จิตติภัทร พูนขำ�, “พินิจทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศแนวสัจนิยมใหม่ (Neorealism): ว่�ด้วย 
 คว�มเป็นเจ้�ของสหรัฐอเมริก�กับดุลแห่งอำ�น�จในยุคหลังสงคร�มเย็น”, หน้� 23-31. 
83 Hillary Rodham Clinton, “Remarks with Chinese Foreign Minister Yang Jiechi”, Beijing, China,  
 September 5, 2012, อ้�งใน Evan Braden Montgomery, “Contested Primacy in the Western Pacific:  
 China’s Rise and the Future of US Power Projection”, International Security, Vol. 38: No. 4 (Spring  
 2013): p. 115. 
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 “If the US does not hold its ground in the Pacific, it cannot be a world leader. 

The 21st Century will be a contest for supremacy in the Pacific because that is where 

the growth will be.” 

- Lee Kuan Yew, อดีตน�ยกรัฐมนตรีของสิงคโปร์84

 เมื่อสำ�รวจวรรณกรรมวิช�ก�รที่เกี่ยวกับก�รเมืองระหว่�งประเทศระบบขั้วอำ�น�จเดียวแล้ว 

คำ�ถ�มและข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีข้�งต้นนำ�ไปสู่ชุดคำ�ถ�มใหม่ เช่น สหรัฐฯ กำ�ลังเผชิญกับภ�วะตกตำ่� 

ท�งอำ�น�จหรือไม่ ระบบระหว่�งประเทศยังคงเป็นโลกยุคอเมริกันหรือไม่ จีนผง�ดข้ึนม�แล้วหรือไม่  

และก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนจะเป็นไปอย่�งสันติหรือไม่ ศตวรรษที่ 21 จะเป็นก�รต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้ม�

ซึ่งอำ�น�จนำ�ในแปซิฟิก (ดังที่ลี กวน ยู เสนอไว้) หรือไม่ รวมทั้งสหรัฐฯ ควรดำ�เนินยุทธศ�สตร์เช่นใด 

ต่อก�รขึ้นม�ของมห�อำ�น�จใหม่อย่�งจีน

 ในประเด็นก�รตกตำ่�ท�งอำ�น�จของสหรัฐฯ นั้น มีง�นวรรณกรรมวิช�ก�รสำ�คัญอย่�งน้อย 

สองกลุ ่มด้วยกัน คือ ง�นกลุ ่มหนึ่งมองว่� สหรัฐฯ กำ�ลังตกตำ่�ท�งอำ�น�จ หรือตกชั้นคว�มเป็น 

มห�อำ�น�จนำ�ไปแล้ว และโลกในศตวรรษท่ี 21 ได้กล�ยเป็น “โลกยุคหลังอเมริกัน” (Post-American 

World) เสียแล้ว85 โดยมีก�รผง�ดขึ้นม�ของมห�อำ�น�จต่�งๆ ในโลกตะวันออกหรือเอเชียม�กข้ึน  

มีคำ�เรียกปร�กฏก�รณ์นี้หล�ยอย่�งด้วยกัน เช่น ก�รผง�ดขึ้นม�ของโลกส่วนที่เหลือทั้งหมด (the rise of 

the rest) ก�รหวนคืนสู่ “ซีกโลกเอเชีย” (Asian Hemisphere) หรือก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน86 เป็นต้น  

84 อ้�งใน Geoff Dyer, The Contest for the Century: The New Era of Competition with China–And How  
 Can Win (New York: Alfred A. Knopf, 2014), p. 33. 
85 Fareed Zakaria, The Post-American World (New York: W.W. Norton, 2008). โปรดด ูChristopher Layne,  
 “The Waning of US Hegemony-Myth or Reality?” International Security, Vol. 34: No. 1 (Summer  
 2009): pp. 147-172; Christopher Layne, “This Time It’s Real: The End of Unipolarity and the Pax  
 Americana”, International Studies Quarterly, Vol. 56 (2012): pp. 203-213; Paul K. MacDonald and  
 Joseph M. Parent, “Graceful Decline? The Surprising Success of Great Power Retrenchment”,  
 International Security, Vol. 35: No. 4 (Spring 2011): pp. 7-44; Gideon Rachman, “American Decline:  
 This Time It’s for Real”, Foreign Policy, Vol. 184 (January/ February 2011): pp. 59-65; Barry Posen,  
 “The Case for Restraint”, American Interest, Vol. 3: No. 2 (November/ December 2007): pp. 7-32;  
 Barry Posen, “Pull Back: The Case for a Less Activist Foreign Policy”, Foreign Affairs, Vol. 92: No. 1  
 (January/ February 2013). 
86 Fareed Zakaria, The Post-American World (New York: W.W. Norton, 2008); Kishore Mahbubani,  
 The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East (New York: Public  
 Affairs, 2008); Martin Jacques, When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and  
 the End of the Western World (New York: Penguin, 2009).
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ในส�ระสำ�คญัแล้ว ข้อถกเถยีงว่�ด้วยก�รตกตำ�่ลงของสหรฐัฯ เป็นข้อถกเถยีงว่�ด้วยวฏัจกัรในประวตัศิ�สตร์

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเองด้วย ซึ่งสะท้อนออกม�ในทฤษฎีต่�งๆ เช่น “ก�รข้ึนม�และตกตำ่�ลง 

ของมห�อำ�น�จ” หรือ “ก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จของมห�อำ�น�จ” เป็นต้น

 ง�นอีกกลุ่มหนึ่งมองว่� สหรัฐฯ ยังครองอำ�น�จนำ�ต่อไป โดยโลกในศตวรรษที่ 21 ยังคงเป็น 

โลกยุคอเมริกัน87 Robert Kagan กล่�วว่� “ก�รครองอำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะจ�งห�ย

ไปเลยแม้แต่น้อยในเร็วๆ นี้”88 หรือบ�งท่�นเสนอว่� “สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของอำ�น�จเท่�นั้น 

ศตวรรษท่ี 21 จะยังคงเป็นศตวรรษของอเมริก�”89 ง�นกลุ่มนี้มองว่� สหรัฐฯ ยังไม่ตกตำ่�ท�งอำ�น�จ 

ในเชิงสัมบูรณ์ (absolute decline) เพียงแต่ตกตำ่�ลงในเชิงสัมพัทธ์ (relative decline) เมื่อเปรียบเทียบ

กับรัฐมห�อำ�น�จอื่นๆ ในระบบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (โปรดดูต�ร�งที่ 2) โดยรวมแล้ว สหรัฐฯ  

ยังมีขีดคว�มส�ม�รถที่สูงม�กกว่�รัฐมห�อำ�น�จชั้นรอง โดยง�นกลุ่มนี้ยังมองว่� คว�มท้�ท�ยสำ�คัญที่สุด

น่�จะม�จ�กวิกฤตกิ�รณ์ณ์จ�กภ�ยในของสหรฐัฯ เอง ม�กกว่�คว�มขดัแย้งกบัมห�อำ�น�จทีก่ำ�ลงัทะย�นขึน้ม�  

ได้แก่ ปัญห�วิกฤติเศรษฐกิจ ปัญห�ก�รย้�ยถิ่นชนกลุ่มน้อย ปัญห�คว�มชะงักงันในสถ�บันท�งก�รเมือง 

เป็นต้น90 ในขณะที่จีนเองก็ยังไม่พร้อมและส�ม�รถที่จะเป็นมห�อำ�น�จนำ� แทนที่สหรัฐฯ ได้91

87 See Joseph S. Nye, Jr., The Future of Power (New York: Penguin, 2011); Josef Joffe, “The Default  
 Power: The False Prophecy of America’s Decline”, Foreign Affairs, Vol. 88: No. 5 (September/  
 October 2009): pp. 21-35; Daniel Drezner, “China Isn’t Beating the US”, Foreign Policy, Vol. 184  
 (January/ February 2011); Michael Beckley, “China’s Century? Why America’s Edge Will Endure”,  
 International Security, Vol. 36: No. 3 (Winter 2011/ 12): pp. 41-78. 
88 Robert Kagan, The Return of History and the End of Dreams (New York: Alfred A. Knopf, 2008), p. 86. 
89 อ้�งใน Nye, The Future of Power, p. 202.  
90 Samuel Huntington, “The Erosion of American National Interests,” Foreign Affairs, September/ 
 October 1997; Joseph S. Nye, Jr., The Future of Power (New York: Public Affairs, 2011), pp. 187-202. 
91 David Shambaugh เรียกจีนว่�เป็น “Partial Power” เท่�นั้น โปรดดู Shambaugh, China Goes Global: The  
 Partial Power (Oxford: Oxford University Press, 2013); Mel Gurtov, Will This Be China’s Century? A  
 Skeptic’s View (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 2013). 
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ตารางที่ 2: ก�รกระจ�ยอำ�น�จและขีดคว�มส�ม�รถในศตวรรษที่ 21 

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น
สหภาพ
ยุโรป

รัสเซีย จีน อินเดีย บราซิล

ข้อมูลพื้นฐาน

ดินแดน 
(พันต�ร�งกิโลเมตร)

9,827 378 4,325 17,098 9,597 3,287 8,515

ประช�กร (ล้�นคน) 307 127 492 140 1,339 1,166 199

อัตร�ก�รอ่�นออก
เขียนได้ (รัอยละ)

99 99 99 99 91 61 89

อำานาจทางการทหาร 

จำ�นวนหัวรบนิวเคลียร์ 2,702 0 460 4,834 186 60-70 0

งบประม�ณท�งก�รทห�ร 
(พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ)

607 46 285 59 85 30 24

งบประม�ณท�งก�รทห�ร 
(ร้อยละของโลก)

42 3 20 4 6 2 2

อำานาจทางเศรษฐกิจ

GDP 
(พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ)

14,260 4,924 18,140 1,677 4,402 1,210 1,573

ร�ยได้ GDP ต่อหัว 46,900 34,000 33,700 16,100 6,000 2,900 10,200

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ต่อหนึ่งร้อยคน

74 69 50 21 19 7 32

อำานาจแบบอ่อน (soft power)

ก�รจัดอันดับมห�วิทย�ลัย
(จ�ก 100 อันดับแรก)

55 5 16 1 0 0 0

จำ�นวนภ�พยนตร์ที่ผลิต 480 417 1,155 67 260 1,091 27

นักศึกษ�ต่�งช�ติ 
(พันคน)

623 132 1,225 89 195 18 na

ที่มา: Joseph Nye 2011

 ข ้อถกเถียงว ่�ด ้วยก�รตกตำ่�ท�งอำ�น�จของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเป ็นสหสัมพันธ ์กับ 

อีกข้อโต้แย้งหนึ่งนั่นคือ ก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน โดยนักทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศถกเถียงกันว่� 

ก�รผง�ดข้ึนม�ของจีนจะนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งท่ีไม่อ�จหลีกเล่ียงได้หรือไม่ ง�นวรรณกรรมวิช�ก�รเร่ืองนี้

ได้เพ่ิมจำ�นวนขึน้อย่�งม�กในช่วงต้นทศวรรษที ่2000 เป็นต้นม� และยิง่เม่ือประธ�น�ธบิดสีหรฐัฯ Barack 

H. Obama ได้ประก�ศนโยบ�ยก�รหันห�เอเชีย (Pivot to Asia) หรือยุทธศ�สตร์ก�รปรับดุลอำ�น�จใหม่ 
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(Rebalancing strategy) ตัง้แต่ ค.ศ. 2011 เป็นต้นม�92 โดยเป็นคว�มพย�ย�มท่ีจะฟ้ืนฟดุูลแห่งอำ�น�จใหม่ 

ในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก

 ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รหันห�เอเชียนี้ สหรัฐฯ กลับม�ให้คว�มสำ�คัญ และทุ่มทรัพย�กรต่�งๆ 

ม�ยงัภูมิภ�คเอเชยี-แปซฟิิกม�กขึน้ โดยโยกย้�ยกำ�ลงัท�งทห�รร้อยละ 60 ม�ยงัภมูภิ�คนี ้(จ�กเดมิมเีพยีง

ร้อยละ 50) ธำ�รงรักษ�พันธมิตรเดิมและเสริมสร้�งพันธมิตรใหม่ท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจและคว�มมั่นคง  

บูรณ�ก�รกับสถ�บันหรือองค์ก�รระหว่�งประเทศในระดับภูมิภ�ค (เช่นก�รประชุม East Asia Summit 

ใน ค.ศ. 2011 เป็นต้นม�) รวมท้ังพย�ย�มสร้�งภ�พลักษณ์ของก�รปกป้องรักษ�ผลประโยชน์ร่วม 

ของภูมิภ�คเอเชีย-แปซฟิิก เช่น เสรภี�พในก�รเดนิเรอืในน่�นนำ�้ส�กล (freedom of navigation) เป็นต้น 

โจทย์ที่สำ�คัญที่สุดของสหรัฐฯ คือ ก�รตอบโต้กับก�รผง�ดขึ้นม�ของมห�อำ�น�จใหม่อย่�งจีน ซึ่งดูเหมือน

จะมีนโยบ�ยต่�งประเทศที่แข็งกร้�วตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 2009 เป็นต้นม�93 แม้ว่�ผู้นำ�จีนได้ประก�ศครั้งแล้ว

ครั้งเล่�ว่� จีนจะผง�ดข้ึนม�อย่�งสันติ (peaceful rise) หรือเป็นก�รพัฒน�อย่�งสันติ (peaceful  

development)94 ก็ต�ม นโยบ�ยต่�งประเทศของจีนที่มีคว�มแข็งกร้�วอ�จประกอบด้วย 

92 โปรดดู Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, November 2011; Kurt M. Campbell,  
 and Ely Ratner, “Far Eastern Promises: Why Washington Should Focus on Asia”, Foreign Affairs, Vol. 93:  
 No. 3 (May/ June 2014), pp. 106-116; Jeffrey A. Bader, Obama and China’s Rise: An Insider’s Account  
 of America’s Asia Strategy (Washington, D.C: Brookings Institution, 2012); Martin S. Indyk, et al.,  
 Bending History: Barack Obama’s Foreign Policy (Washington, D.C: Brookings Institution, 2012); Oliver  
 Turner, “The US ‘Pivot’ to the Asia Pacific”, in Obama and the World: New Directions in US Foreign  
 Policy, eds. Inderjeet Parmer et al., 2nd Edition (London and New York: Routledge, 2014),  
 pp. 219-230. เป็นต้น 
93 Susan Shirk, “The Domestic Context of Chinese Foreign Security Policies”, in The Oxford Handbook  
 of the International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot  
 (Oxford: Oxford University Press, 2014), pp. 398-400; Alastair Iain Johnston, “How New and Assertive  
 Is China’s New Assertiveness?” International Security, Vol. 37: No. 4 (Spring 2013): pp. 7-48. 
94 Zheng Bijian, “China’s ‘Peaceful Rise’ to Great-Power Status”, Foreign Affairs (September/ October  
 2005); Dai Bingguo, “Stick to the path of peaceful development”, Xinhua News Agency, December  
 2010, available at http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-12/13/c_13646586.htm. 
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 • ก�รปฏิรูปและก�รทำ�ให้กองทัพจีนมีคว�มทันสมัย โดยมุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งและพัฒน� 

ขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพเพิ่มม�กขึ้น95 โดยเฉพ�ะก�รสร้�งกองทัพเรือและเรือดำ�นำ้�ที่อ่�ว Yalong  

ที่เก�ะ Hainan และพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถระบบก�รโจมตีอย่�งแม่นยำ�ด้วยอ�วุธต�มแบบ  

(conventional precision-strike capabilities) ทั้งก�รพัฒน�ขีปน�วุธพิสัยใกล้และกล�ง เพื่อป้องกัน

ช�ยฝั่ง โดยมีรัศมีทำ�ล�ยล้�งครอบคลุมฐ�นทัพอเมริกันในภูมิภ�ค รวมทั้งเรือบรรทุกอ�ก�ศย�น เป็นต้น 

โดยรวม งบประม�ณของกองทัพจีนเพิ่มขึ้นจ�ก 18.8 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 1991 ไปเป็น  

188 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2013 โดยเป็นประเทศที่มีงบประม�ณกล�โหมม�กที่สุดอันดับที่สอง

ของโลก (ร้อยละ 11) ใน ค.ศ. 2013 รองจ�กสหรัฐฯ (ร้อยละ 37)96

 • คว�มพย�ย�มของจีนในก�รขย�ยอิทธิพลท�งทะเลในเอเชีย-แปซิฟิก หรือย่�นแปซิฟิก 

ตะวันตก โดย 

  1) ก�รขย�ยเขตอิทธิพลจ�ก First Island Chain ซ่ึงครอบคลุมทะเลจีนตะวันออก และ

ทะเลจีนใต้ ไปยัง Second Island Chain ซึ่งครอบคลุมหมู่เก�ะ Marianas 

  2) ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ต่อต้�นก�รเข้�ม�/ปฏิเสธไม่ให้เข้�พื้นที่หรือ A2/AD (Anti- 

Access/ Area Denial strategy) ซึ่งกำ�หนดเขตอิทธิพลที่จีนมีบทบ�ทในก�รกีดกันไม่ให้กองกำ�ลังทห�ร

ของมห�อำ�น�จเข้�ม�ในบริเวณดังกล่�ว และจำ�กัดประสิทธิภ�พของยุทธศ�สตร์ forward defense  

ของสหรัฐฯ ซึ่งขย�ยแนวป้องกันประเทศออกม�ภ�ยนอกภูมิภ�คเพ่ือรับมือกับภัยคุกค�ม และรักษ� 

คว�มมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยฐ�นทัพอเมริกันในภูมิภ�ค (ได้แก่ ฐ�นทัพเรือที่ Okinawa) 

เรือบรรทุกอ�ก�ศย�น และระบบส�รสนเทศท�งก�รทห�รแบบ C4ISR (command, control,  

communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems) เป็นต้น97 

โดยในปัจจุบัน จีนได้พัฒน�ระบบก�รโจมตีอย่�งแม่นยำ�ด้วยอ�วุธต�มแบบเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�ร 

ตอบโต้กับก�รเข้�ม�ของกองกำ�ลังต่�งช�ติในเขตอิทธิพลของจีน 

95 Robert S. Ross, “China’s Naval Nationalism: Sources, Prospects, and the US Response”, International  
 Security, Vol. 34: No. 2 (Fall 2009): pp. 46-81.  
96 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2014, available at http://www.sipri.org/ 
 research/armaments/milex/recent-trends. 
97 Evan Braden Montgomery, “Contested Primacy in the Western Pacific: China’s Rise and the Future  
 of US Power Projection”, International Security, Vol. 38: No. 4 (Spring 2013): p. 115. 
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  3) ก�รประก�ศให้ทะเลจนีใต้เป็น “ผลประโยชน์หลกั” (core interests) ของจนี นอกเหนือไปจ�ก 

ประเด็นปัญห�ไต้หวัน ทิเบต และซินเจียง เป็นต้น98

  4) ก�รจัดตั้งเขตป้องกันภัยท�งอ�ก�ศหรือ ADIZ (Air Defense Identification Zone)  

ในทะเลจีนตะวันออก เหนือหมู่เก�ะ Diaoyudao/ Senkaku ซึ่งจีนและญี่ปุ่นอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะ

ดังกล่�ว

 นกัวชิ�ก�รรวมทัง้ผูก้ำ�หนดนโยบ�ยต่�งประเทศยงัถกเถยีงอย่�งม�กว่� ก�รเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถ

ของจีนดังกล่�ว และบทบ�ทท�งก�รทห�รท่ีเพ่ิมข้ึนในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกนั้นมีลักษณะเช่นใด  

จนีเป็นมห�อำ�น�จทีต้่องก�รคงสถ�นภ�พเดมิ (status quo power) หรอืมห�อำ�น�จทีต้่องก�รเปลีย่นแปลง 

(revisionist power) จีนมีนโยบ�ยเชิงรับเพื่อป้องกันประเทศหรือเป็นนโยบ�ยเชิงรุกเพื่อก�รแผ่ขย�ย

อำ�น�จและอิทธิพลในภูมิภ�ค รวมทั้งรัฐอื่นๆ พึงที่จะตอบโต้เชิงนโยบ�ยเช่นไร 

 ในส่วนสดุท้�ยน้ีจะนำ�เสนอข้อเสนอแนะเชงิทฤษฎคีว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศต่อยทุธศ�สตร์

ของสหรัฐฯ ที่มีต่อปร�กฏก�รณ์ “ก�รผง�ดข้ึนม�ของจีน” โดยอ�จจะแบ่งง�นวรรณกรรมวิช�ก�รออก

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่มองจีนในแง่ร้�ย และกลุ่มที่มองจีนในแง่ดี กลุ่มที่มองจีนในแง่ร้�ยเสนอว่� 

คว�มขัดแย้งระหว่�งมห�อำ�น�จเดิมและมห�อำ�น�จท่ีก้�วข้ึนม�ใหม่จะนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งอย่�งมิอ�จ 

หลีกเลีย่งได้ โดยจะนำ�เสนอยทุธศ�สตร์แบบก�รสกดักัน้ (containment) ก�รสกัดก้ัน-พัวพัน (congagement)  

และยุทธศ�สตร์ก�รไม่พัวพัน (disengagement) หรือก�รถอนตัว (retrenchment) ในขณะที่กลุ่มที่มอง

จีนในแง่ดีเสนอว่� คว�มขัดแย้งไม่จำ�เป็นต้องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะเสนอยุทธศ�สตร์แบบก�ร

พัวพัน (engagement)99 อย่�งไรก็ต�ม ทั้งสองกลุ่มนี้เห็นพ้องต้องกันในประเด็นว่�ด้วยก�รธำ�รงรักษ�

อำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ ต่อไป ไม่ม�กก็น้อย

98 ในกรณีทะเลจนีใต้ โปรดด ูEvelyn Goh, The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy and Transition in  
 Post-Cold War East Asia (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 98-114; Robert D. Kagan, Asia’s  
 Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific (New York: Random House, 2014);  
 Bill Hayton, The South China Sea: The Struggle for Power in Asia (New Haven and London: Yale  
 University Press, 2014).
99 ง�นของ Yuen Foong Khong จัดประเภทเพียง 3 กลุ่มเท่�นั้น โดยไม่ได้แยกแยะอย่�งชัดเจนระหว่�งยุทธศ�สตร ์
 ก�รสกัดกั้นและก�รสกัดกั้น-พัวพัน Yuen Foong Khong, “Primacy or World Order? The United States and  
 China’s Rise–A Review Essay”, International Security, Vol. 38: No. 3 (Winter 2013/2014): p. 166. 
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 1. กลุ่มที่มองจีนในแง่ร้าย ประกอบด้วย 

  1) ง�นวรรณกรรมวิช�ก�รท่ีส่งเสริมยุทธศ�สตร์แบบก�รสกัดกั้น ได้แก่ ง�นของ John  

J. Mearsheimer นักทฤษฎีสภ�พจริงนิยมเชิงรุก (offensive realism) เสนอว่� เป้�ประสงค์สูงสุดของรัฐ

มห�อำ�น�จคอื ก�รบรรลสุถ�นะมห�อำ�น�จนำ� เพร�ะนัน่จะเป็นก�รคำ�้ประกนัทีดี่ทีสุ่ดสำ�หรับก�รอยูร่อด 

กล่�วคือ รฐัพึงทีจ่ะเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถและอำ�น�จให้ม�กท่ีสดุ ในท�งปฏบิติัแล้ว ผลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุสำ�หรับ

มห�อำ�น�จคือ ก�รเป็นมห�อำ�น�จนำ�ในระดับภูมิภ�ค (regional hegemon) ซึ่งมีอิทธิพลหรือครอบงำ�

ภูมิภ�คใดภูมิภ�คหนึ่ง เช่น สหรัฐฯ ในภูมิภ�คละตินอเมริก�100

  ในกรณีของจนี Mearsheimer101 เสนอว่� จนีท่ีกำ�ลังผง�ดข้ึนม�กำ�ลงัพย�ย�มทีจ่ะกล�ยเป็น

มห�อำ�น�จนำ�ในภูมิภ�คเอเชีย จีนจะแสวงห�อำ�น�จให้ม�กที่สุด โดยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้�น 

เช่น ญี่ปุ่นและรัสเซีย โดยจีนจำ�เป็นต้องแน่ใจว่�จะไม่มีรัฐที่เป็นภัยคุกค�มในภูมิภ�คนี้ และต้องก�ร 

รฐัเพือ่นบ้�นท่ีอ่อนแอท�งก�รทห�ร นอกจ�กนี ้จีนทีก่ำ�ลงัมีอำ�น�จเพิม่ม�กขึน้ย่อมมแีนวโน้มทีจ่ะต้องก�ร

ผลักดันให้กองทัพสหรัฐฯ ออกไปจ�กเอเชีย รัฐเพื่อนบ้�นจะมองก�รขึ้นม�ของจีนด้วยคว�มหว�ดกลัว 

และคว�มไม่แน่นอน ในท้�ยท่ีสุด รัฐเหล่�นี้จะเข้�ร่วมเป็นกลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ�ในก�ร 

ค�นอำ�น�จกับผู้ท้�ท�ยอย่�งจีน หรืออ�จจะเรียกว่�เป็นยุทธศ�สตร์ก�รถ่วงดุลอำ�น�จระดับภูมิภ�ค 

นั่นเอง102 กล่�วโดยย่อ สำ�หรับ Mearsheimer แล้ว ก�รผง�ดขึ้นของจีนจึงไม่ได้เป็นไปอย่�งสันติ  

โดยเข�ค�ดก�รณ์ไว้ว่�มห�อำ�น�จที่ก้�วขึ้นม�อย่�งจีนและมห�อำ�น�จเดิมอย่�งสหรัฐฯ จะแข่งขันกัน 

ท�งคว�มมั่นคงอย่�งเข้มข้น และสุ่มเสี่ยงต่อก�รนำ�ไปสู่สงคร�มระหว่�งประเทศ103

100 Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. 
101 John J. Mearsheimer, “Structural Realism”, in International Relations Theories: Discipline and  
 Diversity, eds. Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, 3rd Edition (Oxford: Oxford University Press,  
 2013), pp. 88-90; John J. Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in  
 Asia”, The Chinese Journal of International Politics, Vol. 3 (2010): pp. 381-96; John J. Mearsheimer,  
 “China’s Unpeaceful Rise”, Current History, Vol. 105: No. 690 (2006): pp. 160-162. 
102 โปรดดู Michael Mastanduno, “Realism and Asia”, in The Oxford Handbook of the International  
 Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot (Oxford: Oxford  
 University Press, 2014), Chapter 2.
103 Mearsheimer, “Structural Realism”, pp. 88-90.
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  2) ง�นวรรณกรรมวิช�ก�รท่ีส่งเสริมยุทธศ�สตร์แบบก�รสกัดกั้น-พัวพัน104 ได้แก่  

ง�นของ Aaron L. Friedberg นักวิช�ก�รแนวอนุรักษ์นิยมใหม่ (Neoconservative) หรือ Neocon105 

มองว่� ก�รต่อสู้เพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จนำ�ระหว่�งสหรัฐฯ และจีนถูกผลักดันด้วยปัจจัยที่ฝังร�กลึกอยู่ใน

โครงสร้�งระบบระหว่�งประเทศท่ีกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป และในระบอบก�รเมืองภ�ยในที่แตกต่�งกัน 

อย่�งสิ้นเชิงระหว่�งสองมห�อำ�น�จแปซิฟิก106 โดยเข�เสนอว่� คว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศระหว่�งสหรัฐฯ 

และจีนยังล้มเหลวที่จะบรรลุก�รเป็นพันธมิตรกัน ทั้งนี้ไม่ใช่เกิดจ�กก�รปร�ศจ�กเสียซ่ึงคว�มพย�ย�ม 

ในก�รผลกัดนันโยบ�ยของสหรฐัฯ แต่ม�จ�กคว�มแตกต่�งระหว่�งผลประโยชน์และช่องว่�งท�งอดุมก�รณ์

ท�งก�รเมืองของทั้งสองมห�อำ�น�จ ซึ่งก่อให้เกิดระดับของคว�มไว้ว�งใจระหว่�งกันน้อย แม้ว่�จะเกิด 

คว�มร่วมมือที่จำ�กัดในบ�งประเด็นเฉพ�ะก็ต�ม แต่จีนก็ยังมีส่วนช่วยเหลือสหรัฐฯ ในก�รแก้ไขประเด็น

ปัญห�ระหว่�งประเทศเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น เช่น ปัญห�บนค�บสมุทรเก�หลี ปัญห�อิหร่�น เป็นต้น

  เช่นเดียวกับแนวคว�มคิดของ Mearsheimer, Friedberg เสนอว่� สิ่งที่ผู้นำ�จีนในปัจจุบัน 

ต้องก�รม�กท่ีสุดคือ ก�รบรรลุก�รเป็นมห�อำ�น�จนำ�ในระดับภูมิภ�ค ดังที่เข�เสนอว่� “สิ่งที่ผู้นำ�จีน 

รุ่นปัจจุบันดูเหมือนจะต้องก�รและสิ่งที่ผู้นำ�จีนรุ่นถัดไปเองก็ต้องก�รอย่�งแน่นอนเช่นกันคือ ก�รเห็น

ประเทศกล�ยเป็นมห�อำ�น�จนำ�หรอืมอีำ�น�จม�กท่ีสุดในเอเชยีตะวนัออก และอ�จจะในเอเชยีท้ังหมด”107 

เป้�ประสงค์ของจีนในก�รเป็นมห�อำ�น�จในระดับภูมิภ�คเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ ไม่ปร�รถน�ที่จะมอบให้แก่จีน 

เข�กล่�วว่� นโยบ�ยดังกล่�วเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับเป้�ประสงค์ที่สำ�คัญที่สุดของยุทธศ�สตร์หลักของสหรัฐฯ 

104 คำ�นี้ดูเหมือนได้รับก�รประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Zalmay Khalilzad นักวิเคร�ะห์ของ RAND และ 
 อดีตเอกอัครร�ชทูตสหรัฐฯ ประจำ�ประเทศอัฟก�นิสถ�น อิรักและสหประช�ช�ติ โปรดดู Zalmay Khalilzad,  
 Congage China, Issue Paper IP-187 (Santa Monica, California: RAND, 1999).
105 Aaron L. Friedberg, A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia  
 (New York and London: W.W. Norton & Company, 2011). โปรดดู Aaron L. Friedberg, “The Future of  
 US-China Relations: Is Conflict Inevitable?” International Security, Vol. 30: No. 2 (Fall 2005): pp.  
 7-45; Aaron L. Friedberg, “Bucking Beijing: An Alternative US China Policy”, Foreign Affairs, Vol. 91:  
 No. 5 (September/ October 2012): pp. 48-58.  
106 Friedberg, A Contest for Supremacy, p. 1.  
107 Friedberg, A Contest for Supremacy, p. 157.  
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ซึ่งดำ�รงอยู่ม�เป็นเวล�ย�วน�นแล้ว นั่นคือ ก�รป้องกันไม่ให้มีมห�อำ�น�จหรือกลุ่มของมห�อำ�น�จ 

ที่ (มีแนวโน้มที่จะ) เป็นปฏิปักษ์ ส�ม�รถครอบงำ�บริเวณใดบริเวณหนึ่งของยูเรเชีย108

  ในปัจจุบัน ผู้นำ�จีนได้เร่งพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รทห�รอย่�งรวดเร็ว และมีนโยบ�ย 

ต่�งประเทศทีแ่ขง็กร้�วในภมูภิ�คแปซฟิิกตะวนัตก Friedberg เสนอว่� สหรัฐฯ ควรมยีทุธศ�สตร์ทีช่ดัเจน

ต่อก�รรับมือกับก�รเสริมสร้�งกำ�ลังท�งก�รทห�รของจีน มิเช่นน้ันแล้วจะเป็นก�รสั่นคลอนคว�มเชื่อมั่น

ของก�รคำ้�ประกันด้�นคว�มมั่นคงที่สหรัฐฯ มีให้แก่รัฐพันธมิตรในเอเชีย ในห้วงย�มที่ปร�ศจ�กสัญญ�ณ

ทีช่ดัแจ้งว่�สหรฐัฯ จะยงัคงบทบ�ทนำ�ในภูมภิ�คต่อไปหรอืไม่ รฐัพนัธมติรอ�จจะเกรงกลวัก�รถกูโดดเด่ียว

อันเนื่องม�จ�กก�รถอนตัวของสหรัฐฯ และหันไปดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศแบบผ่อนปรนกับจีนแทน 

ก็เป็นไปได้109

  สหรัฐฯ จึงควรดำ�เนินนโยบ�ยที่เป็นก�รผสมผส�นระหว่�งทั้งยุทธศ�สตร์ก�รพัวพัน และ 

ก�รถ่วงดุลอำ�น�จกับจีน หรืออ�จเรียกว่�เป็นยุทธศ�สตร์สกัดกั้น-พัวพัน กล่�วคือ ในช่วงเวล�ที่อำ�น�จ 

ของจีนกำ�ลังเข้มแข็งข้ึน สหรัฐฯ ควร (1) เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของตนเองในภูมิภ�คเอเชีย เพื่อตอบโต้ 

กบัก�รเพิม่กำ�ลงัทห�รของจนี (2) ส่งเสริมและยกระดับคว�มร่วมมอืท�งยทุธศ�สตร์กบัรัฐพันธมติรด้ังเดิม 

(3) เสริมสร้�งพันธมิตรใหม่กับรัฐอื่นๆ ซึ่งร่วมเผชิญกับข้อกังวลว่�ด้วยก�รผง�ดขึ้นของจีน (4) ดำ�เนิน 

แนวนโยบ�ยก�รพัวพันท�งเศรษฐกิจที่เข้มข้นม�กขึ้นกับจีน และ (5) สหรัฐฯ จำ�เป็นต้องเข้�ไปแทรกแซง

108 Friedberg, “Bucking Beijing: An Alternative US China Policy”, p. 50. ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นม�  
 ยทุธศ�สตร์หลกัของสหรฐัฯ เองกม็เีป้�ประสงค์ทีจ่ะรกัษ�สถ�นะอำ�น�จนำ�ในระบบระหว่�งประเทศนีไ้ว้ให้น�นทีส่ดุ  
 และหยุดยั้งป้องกันมิให้มห�อำ�น�จอื่นใดขึ้นม�ท้�ท�ยสถ�นะนี้ ในช่วงปล�ยสมัยของประธ�น�ธิบดี George H. W.  
 Bush หรือ “บุชผู้พ่อ” กระทรวงกล�โหมของสหรัฐฯ ได้จัดทำ�ร่�งแผนแนวท�งก�รป้องกันประเทศ (Defense  
 Planning Guidance) ขึ้นม�ฉบับหนึ่งใน ค.ศ. 1992 ซึง่ในเอกส�รเสนอว่� ภ�ยหลังก�รล่มสล�ยของสหภ�พโซเวียต  
 ยุทธศ�สตร์ของสหรัฐฯจะต้องมุ่งเน้นจำ�กัดก�รก้�วขึ้นม�ของมห�อำ�น�จที่จะม�ท้�ท�ยสหรัฐฯ ในอน�คต โดยระบ ุ
 เอ�ไว้อย่�งชัดเจนว่� “The United States must establish and protect a new order that holds the  
 promise of convincing potential competitors that they need not aspire to a greater role. It must  
 retain the pre-eminent responsibility for addressing those wrongs which threaten not only our  
 interests, but those of our allies or friends, or which could seriously unsettle international relations.”  
 อ้�งใน Mastanduno, “Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and US Grand Strategy after  
 Cold War,” p. 66.  
109 Friedberg, “Bucking Beijing: An Alternative US China Policy”, p. 53.   
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ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนก�รประช�ธิปไตยและก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนในจีน110 Freidberg 

สรุปว่� “จีนจะดำ�เนินก�รปรับตัวอย่�งมีนัยสำ�คัญก็ต่อเมื่อเผชิญกับแรงกดดันจ�กภ�ยนอกอย่�งหนัก”111

  3) ง�นวรรณกรรมวิช�ก�รที่ส่งเสริมยุทธศ�สตร์แบบก�รไม่พัวพันหรือก�รถอนตัว ได้แก่ 

ง�นของ Christopher Layne112 เสนอว่� ระบบระหว่�งประเทศจะไม่เป็นระบบขั้วอำ�น�จเดียวน�นนัก 

และหวนกลับไปสู่ก�รเป็นระบบหล�ยขั้วอำ�น�จในที่สุด โดยก�รผง�ดข้ึนม�ของจีนย่อมเป็นสิ่งที่ไม่อ�จ 

หลีกเลี่ยงได้ ยุทธศ�สตร์หลักของสหรัฐฯ ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นก�รธำ�รงรักษ�สถ�นะอำ�น�จนำ�เป็นนโยบ�ย

ที่ผิดพล�ด ไม่ว่�จะเป็นคว�มพย�ย�มที่จะธำ�รงสถ�นภ�พเดิมในโลก ม�ย�คติที่ว่�ก�รครองอำ�น�จนำ� 

ของสหรัฐฯ จะส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้ หรือม�ย�คติที่ว่�ระบบหล�ยขั้วอำ�น�จจะส�ม�รถป้องกัน 

ไม่ให้เกดิขึน้ นโยบ�ยดงักล่�วจะกระทบกระทัง่กบัคว�มทะเยอทะย�นของจนีทีก่ำ�ลงัขึน้ม�ทัง้ท�งเศรษฐกจิ

และท�งก�รทห�ร113

 Layne เสนอแนะว่� ยุทธศ�สตร์ที่เหม�ะสมที่สุดของสหรัฐฯ ควรเป็น “ก�รถ่วงดุลอำ�น�จ 

นอกช�ยฝั่ง” (offshore balancing)114 หรือก�รโดดเดี่ยว (isolationism) โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งในเอเชีย  

โดย (1) สหรัฐฯ จำ�เป็นต้องยอมรับคว�มไม่อ�จหลีกเล่ียงได้ของก�รทะย�นข้ึนของจีน และปรับให้เป็น

ประโยชน์หรือคว�มได้เปรียบต่อสหรัฐฯ (2) ยอมรับและสนับสนุนระบบก�รเมืองโลกหล�ยข้ัวอำ�น�จ  

แทนที่จะเกรงกลัวระบบดังกล่�ว (3) พลวัตของระบบดุลแห่งอำ�น�จแบบหล�ยขั้วอำ�น�จย่อมจะช่วย 

ตรวจสอบถ่วงดุลมห�อำ�น�จที่เพิ่งก้�วขึ้นม�ไม่ให้กล�ยเป็นภัยคุกค�มและมีคว�มทะเยอทะย�นม�ก 

110 Friedberg แตกต่�งไปจ�กง�นของ Mearsheimer ในแง่ที่ Friedberg สนับสนุนนโยบ�ยก�รเปลี่ยนแปลง 
 ระบอบก�รเมืองหรือ regime change ในจีน โดยเข�มองว่� “ห�กปร�ศจ�กเสียซึ่งก�รเปล่ียนผ่�นไปสู่ระบอบ 
 ประช�ธิปไตยที่แท้จริงในจีน สหรัฐฯ จะไม่ยอมเลิกร�นโยบ�ยก�รถ่วงดุลอำ�น�จและไม่ถอนตัวออกจ�กภูมิภ�ค 
 อย่�งเต็มใจ” Friedberg, “Bucking Beijing: An Alternative US China Policy”, p. 51. ในหนังสือของเข�  
 Friedberg เสนอด้วยซำ้�ว่� “เป้�ประสงค์สูงสุดของยุทธศ�สตร์สหรัฐฯ ควรที่จะช่วยเร่งก�รปฏิวัติ ... ซึ่งจะขจัดรัฐ 
 อำ�น�จนยิมพรรคเดยีวของจนี และทำ�ให้ประช�ธิปไตยเสรลีงหลกัปักฐ�น” Friedberg, A Contest for Supremacy,  
 p. 184.
111 Friedberg, “Bucking Beijing: An Alternative US China Policy”, p. 56.
112 Layne, “This Time It’s Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana”, pp. 203-213. และ 
 โปรดดู Paul K. MacDonald and Joseph M. Parent, “Graceful Decline? The Surprising Success of Great  
 Power Retrenchment”, International Security, Vol. 35: No. 4 (Spring 2011): pp. 7-44; Barry Posen,  
 “Pull Back: The Case for a Less Activist Foreign Policy”, Foreign Affairs, Vol. 92: No. 1 (January/  
 February 2013). 
113 Layne, “This Time It’s Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana”, pp. 203-213. 
114 โปรดดู Christopher Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present  
 (Ithaca and London: Cornell University Press, 2006), บทที ่8.
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เกินไป และ (4) ในเอเชียตะวันออก จีนจะถูกสกัดกั้นโดยมห�อำ�น�จอื่นๆ ในภูมิภ�ค ได้แก่ รัสเซีย ญี่ปุ่น 

อินเดีย และเก�หลีใต้ แทนที่สหรัฐฯ115

 อ�จกล่�วได้ว่� ยุทธศ�สตร์ก�รถ่วงดุลอำ�น�จนอกช�ยฝั่งนั้นเป็นยุทธศ�สตร์ที่โยกย้�ยหรือ 

ผลกัภ�ระ (burden-shifting หรอื buck-passing) แทนท่ีจะเป็นก�รแบ่งปันภ�ระร่วมกนั (burden-sharing)  

Layne สรุปว่� สหรัฐฯ ควรที่จะสกัดกั้นก�รเติบโตท�งอำ�น�จของจีนด้วยก�รดำ�เนินนโยบ�ย “นโยบ�ย

เศรษฐกจิระหว่�งประเทศแบบพ�ณิชยนยิมใหม่” (a neomercantilist international economic policy)  

และลดทอนคว�มทะเยอทะย�นของจีน ด้วยก�ร “ถอนตัวออกจ�กพันธกรณีต่�งๆ ภ�ยใต้ระบบพันธมิตร

ปัจจุบันในเอเชียตะวันออก”116

 2. กลุ ่มที่มองจีนในแง่ดี ได้แก่ ง�นวรรณกรรมท่ีส่งเสริมยุทธศ�สตร์แบบก�รพัวพัน  

(accommodation/ engagement) เช่น ง�นของ Rosemary Foot, Henry Kissinger, Susan Shirk, 

David Kang, Alastair Iain Johnston, Robert S. Ross เป็นต้น117 สำ�หรับ Shirk มองว่�มกี�รเปลีย่นแปลง

นโยบ�ยต่�งประเทศของจีนจ�กก�รยับยั้งในตัวเองม�สู่คว�มแข็งกร้�วในช่วง ค.ศ. 2009 เป็นต้นม�  

ปัญห�ท่ีสำ�คัญที่สุดของจีน ซึ่งจะเป็นภยันตร�ยที่สุดต่อสหรัฐฯ ไม่ใช่คว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจหรือ 

ก�รทห�ร แต่เป็นคว�มเปร�ะบ�งภ�ยใน ซึ่งประกอบด้วยปัญห�ต่�งๆ น�น�ภ�ยในจีนเอง เช่น ปัญห� 

ท�งเศรษฐกิจ คว�มไม่เท่�เทียมกัน คว�มย�กจน ปัญห�ท�งก�รเมือง มติมห�ชนท่ีมีคว�มเป็น 

ช�ตินิยมรุนแรง เป็นต้น118 Shirk เรียกจีนว่�เป็น “มห�อำ�น�จที่เปร�ะบ�ง” (fragile superpower)  

โดยผู้นำ�จีนมองจีนจ�กสถ�นะที่ไม่มีคว�มมั่นคง และคำ�นึงถึงคว�มอยู่รอดท�งก�รเมืองเป็นสำ�คัญ119

115 Christopher Layne, “The Waning of US Hegemony-Myth or Reality?” International Security, Vol. 34:  
 No. 1 (Summer 2009): pp. 147-172. 
116 Christopher Layne, “From Preponderance to Offshore Balancing: America’s Future Grand Strategy”,  
 International Security, Vol. 22: No. 1 (Summer 1997): pp. 87, 118.  
117 โปรดดู Rosemary Foot, “Constraints on conflict in the Asia-Pacific: Balancing ‘the War Ledger'”,  
 Political Science, Vol. 66: No. 2 (2014): pp. 119-142; Henry Kissinger, “The Future of US-Chinese  
 Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity”, Foreign Affairs, Vol. 91: No. 2 (March/ April 2012):  
 pp. 44-55; Susan Shirk, The Fragile Superpower (Oxford: Oxford University Press, 2007); Alastair Iain  
 Johnston, and Robert S. Ross, eds., Engaging China (2006); Robert Ross, and Feng Zhu, China’s  
 Ascent: Power, Security, and the Future of International Politics (Ithaca: Cornell University Press,  
 2008); Alastair Iain Johnston, “How New and Assertive Is China’s New Assertiveness?” International  
 Security, Vol. 37: No. 4 (Spring 2013): pp. 7-48.   
118 Susan Shirk, “The Domestic Context of Chinese Foreign Security Policies”, in The Oxford Handbook  
 of the International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot  
 (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 401.
119 Shirk, The Fragile Superpower.
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 Shirk เสนอว่� สหรัฐฯ ควรเลือกดำ�เนินนโยบ�ยแบบก�รพัวพันกับจีน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ผูน้ำ�จีนส�ม�รถปรับปรงุนโยบ�ยต่�งประเทศของจีนให้เป็นมห�อำ�น�จทีม่คีว�มรบัผิดชอบ (responsible 

power) ต�มที่จีนพย�ย�มนำ�เสนอภ�พลักษณ์ท่ีสันติและมั่งคั่ง แทนท่ีก�รมองในลักษณะท่ีจีนเป็นภัย

คุกค�มหรือแรงกดดันของมติมห�ชนที่มีคว�มเป็นช�ตินิยมคลั่งช�ติ โดยเธอแนะนำ�ว่� สหรัฐฯ120

 • ควรจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัอนัดบัแรกแก่พฤติกรรมระหว่�งประเทศของจีน แทนทีจ่ะพิจ�รณ�

ระบอบก�รเมืองภ�ยในของจีน

 • ไม่ควรอวดเบ่งแสนย�นุภ�พท�งก�รทห�รของสหรัฐฯ เหนือจีน

 • ไม่ควรผลักดันและสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเป็นมห�อำ�น�จท�งก�รทห�รในภูมิภ�ค

 • ควรแก้ไขปัญห�ไต้หวันร่วมกับจีน

 • ควรให้คว�มเค�รพแก่จีน

 • ไม่ควรตอบโต้กับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของจีนม�กเกินคว�มเป็นจริง 

 เช่นเดียวกัน Robert S. Ross เสนอว่� ปัญห�ใหญ่ในข้อถกเถียงเร่ืองก�รผง�ดข้ึนม�ของจีน 

เกิดม�จ�กก�รใคร่ครวญท่ีผิดพล�ดของสหรัฐฯ ที่มีต่อก�รนำ�ของจีน นโยบ�ยที่แข็งกร้�วของจีนม�จ�ก 

“คว�มรู้สึกไม่ม่ันคง” ม�กกว่� “คว�มมั่นใจในคว�มแข็งแกร่งของตน”121 นโยบ�ยตอบโต้กลับที่รุนแรง 

ของสหรัฐฯ เช่น นโยบ�ยก�รหันห�เอเชียของ Obama โดยก�รเพิ่มกำ�ลังอำ�น�จท�งก�รทห�ร และ 

สร้�งพันธมิตรท�งก�รทห�รในเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยู่บนสมมติฐ�นที่ผิดว่�จีนกำ�ลังท้�ท�ยผลประโยชน์ 

ของสหรัฐฯ และสั่นคลอนเสถียรภ�พและคว�มมั่นคงของภูมิภ�ค ซึ่งสหรัฐฯ ประเมินขีดคว�มส�ม�รถ

ท�งก�รทห�รของจีนเกินกว่�คว�มเป็นจริงอย่�งม�ก122 แม้ว่�จีนอ�จจะไม่ได้เป็นมห�อำ�น�จท่ีเป็นมิตร  

แต่ก็อ่อนแอเกินไปที่จะเป็นภัยคุกค�มของสหรัฐฯ ในอน�คตอันใกล้ 

 ในทัศนะของ Ross แล้ว นโยบ�ยก�รหันห�เอเชียกลับจะยิ่งไปเพ่ิมคว�มไม่มั่นคงให้แก่จีน 

โดยไม่มีคว�มจำ�เป็น และยิ่งผลักไสให้จีนมีพฤติกรรมระหว่�งประเทศที่ก้�วร้�วเพิ่มม�กขึ้น จนอ�จ 

สัน่คลอนเสถยีรภ�พในระดบัภมูภิ�ค และลดทอนคว�มเป็นไปได้ในก�รร่วมมอืกนัระหว่�งสหรัฐฯ และจีน 

Ross สรุปว่� นโยบ�ยที่ถูกต้องของสหรัฐฯ ต่อจีน ควรจะช่วยบรรเท� (แทนท่ีจะเพ่ิมเติม) คว�มกังวล 

หรือคว�มไม่มั่นคงของจีน ในขณะที่ช่วยป้องกันผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�คนี้ได้อีกด้วย123

120 Shirk, The Fragile Superpower.
121 Robert S. Ross, “The Problem with the Pivot: Obama’s New Asia Policy Is Unncessary and  
 Counterproductive”, Foreign Affairs, Vol. 91: No. 6 (November/ December 2012), p. 72.
122 Ross, “The Problem with the Pivot: Obama’s New Asia Policy Is Unncessary and Counterproductive”, p. 73.
123 Ross, “The Problem with the Pivot: Obama’s New Asia Policy Is Unncessary and Counterproductive”. 
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 ง�นของ Henry Kissinger124 เสนอว่� ประก�รแรก “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรัฐฯ-จีนไม่ควร 
ทีจ่ะพจิ�รณ�ในฐ�นะเป็น zero-sum game หรือไม่ควรมองว่�ก�รก้�วขึน้ม�ของจีนทีม่ัง่คัง่และทรงอำ�น�จ
น้ันหม�ยถึงคว�มพ่�ยแพ้ท�งยุทธศ�สตร์ของสหรัฐฯ”125 ทั้งสองมห�อำ�น�จมีคว�มหว�ดกลัว 
ท�งยุทธศ�สตร์ที่แตกต่�งกัน ในด้�นจีน เป็นคว�มหว�ดกลัวก�รถูกปิดล้อมท�งก�รทห�รจ�ก 
มห�อำ�น�จต่�งๆ (military encirclement) ในบริเวณช�ยขอบของจีนซ่ึงอ�จกระทบต่อบูรณภ�พ 
เหนือดินแดนของจีน หรือก�รเข้�ไปแทรกแซงกิจก�รภ�ยในของจีน เช่น ก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยและ 
สทิธมินษุยนชน เป็นต้น ในขณะทีใ่นด้�นสหรฐัฯ คอื คว�มหว�ดกลัวท่ีจะถูกผลักออกม�จ�กเอเชยี-แปซิฟิก 
หรือก�รหมดบทบ�ทคว�มเป็นมห�อำ�น�จนำ�ในภูมิภ�ค

 ประก�รท่ีสอง บทบ�ทของว�ทศิลป์ส�ธ�รณะท่ีหว�ดกลัวก�รผง�ดข้ึนม�ของจีน สุ่มเส่ียง 
ต่อก�รบิดเบือนหรือละเลยก�รรับรู ้และก�รไตร่ตรองใคร่ครวญท�งด้�นผลประโยชน์อย่�งจริงจัง  
โดย Kissinger เสนอว่� ในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� สหรัฐฯ และจีนมีคว�มร่วมมือกันในหล�ยมิติด้วยกัน  
แต่ปัญห�ใหญ่คอื มวี�ทกรรมในหมูผู่ก้ำ�หนดนโยบ�ยต่�งประเทศและนกัวชิ�ก�รทีอ้่�งว่� ก�รต่อสู้ให้ได้ม� 
ซึง่ก�รครองอำ�น�จนำ�ระหว่�งจนีและสหรัฐฯ เป็นสิง่ทีม่อิ�จหลกีเลีย่งได้ ซึง่นำ�ม�สูน่โยบ�ยหรือยทุธศ�สตร์
ที่เผชิญหน้�ระหว่�งมห�อำ�น�จ126 กล่�วคือ ว�ทศิลป์ท่ีสร้�งคว�มเผชิญหน้�กัน อ�จเป็นส�เหตุสำ�คัญ 
ที่ทำ�ให้เกิดคว�มหว�ดระแวงสงสัยระหว่�งสองมห�อำ�น�จ ซึ่งทำ�ให้คว�มร่วมมือเป็นไปไม่ได้

 ประก�รที่ส�ม ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รทห�รของจีนในปัจจุบันไม่ใช่ปร�กฏก�รณ ์
ที่พิเศษในตัวเอง ในประวัติศ�สตร์ก�รเมืองโลกแล้ว รัฐที่มีขน�ดเศรษฐกิจใหญ่ม�กมักจะเปล่ียนแปร 
อำ�น�จท�งเศรษฐกิจไปสู่อำ�น�จท�งก�รทห�รอยู่เสมอๆ เพียงแต่เส้นแบ่งระหว่�งขีดคว�มส�ม�รถ 
ท�งก�รทห�รเชิงป้องกันตนเองกับเชิงรุกหรือก�รโจมตีนั้นไม่มีคว�มชัดเจน ซึ่งย�กในก�รพิจ�รณ�  
และมักขึ้นอยู่กับก�รรับรู้หรือทัศนคติของรัฐอื่นๆ นอกจ�กนี้ Kissinger ยังเสนอด้วยว่� ก�รผง�ดขึ้นม�
ของจีนน้ันเป็นผลม�จ�กฐ�นะที่ตกตำ่�ลงไปในเชิงเปรียบเทียบของสหรัฐฯ เอง ม�กกว่�จะเป็น 
คว�มเข้มแข็งท�งก�รทห�รท่ีเพิ่มข้ึนของจีน127 สหรัฐฯ เผชิญกับคว�มตกตำ่�เชิงเปรียบเทียบจ�กปัจจัย
ภ�ยใน เช่น โครงสร้�งพื้นฐ�นท่ีเก่�แก่ คว�มไม่ใส่ใจอย่�งเพียงพอต่อก�รวิจัยและก�รพัฒน� หรือ
กระบวนก�รของภ�ครัฐท่ีไม่ทำ�ง�น ซึ่ง Kissinger เห็นว่�รัฐบ�ลควรจัดก�รกับปัญห�เหล่�นี้ แทนที่จะ 
หันไปโทษคู่แข่งขันอย่�งจีน

124 Henry Kissinger, “The Future of US-Chinese Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity”, Foreign  
 Affairs, Vol. 91: No. 2 (March/ April 2012): pp. 44-55. โปรดดู Henry Kissinger, On China (London and  
 New York: Penguin, 2011), 
125 Kissinger, “The Future of US-Chinese Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity”, p. 50. 
126 Kissinger, “The Future of US-Chinese Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity”, p. 54. 
127 Kissinger, “The Future of US-Chinese Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity”, p. 55. 
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 Kissinger เสนอว่� สหรัฐฯ จึงไม่ควรดำ�เนินนโยบ�ยคว�มมั่นคงที่ขย�ยตัวม�สกัดก้ันจีน  

ในห้วงย�มทีส่หรฐัฯ เผชญิกบัภ�วะข้อจำ�กดัท�งด้�นงบประม�ณ และปัญห�เศรษฐกจิภ�ยใน ทัง้ยงัไม่ควร

ดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศท่ีมุ่งเน้นเป้�หม�ยท�งอุดมก�รณ์ม�กจนเกินไป แต่ควรใช้กลไกท�งก�รทูต  

เพื่อที่จะสร้�งบรรย�ก�ศของก�รแข่งขันกันอย่�งสันติ และบรรลุก�รสร้�ง “ประช�คมแปซิฟิก” (Pacific 

Community) ซึ่งสหรัฐฯ และจีนส�ม�รถแสวงห�เป้�ประสงค์ร่วมกันบนประเด็นปัญห�บ�งอย่�งได้  

มิใช่ก�รต่อสู้กันในก�รสร้�งกลุ่มอำ�น�จระหว่�งประเทศที่เป็นศัตรูและแข่งขันกันเอง128 กล่�วโดยสรุป  

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรัฐฯ และจีนส�ม�รถเป็นไปแบบร่วมมือกันได้ โดยคว�มขัดแย้งเป็นสิ่งที่ 

ผู้นำ�ส�ม�รถเลือกได้ มิใช่คว�มจำ�เป็นหรือคว�มไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้

 อ�จกล่�วได้ว่� ง�นวรรณกรรมวิช�ก�รท�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศซึ่งมีคว�มแตกต่�ง

หล�กหล�ยต่อประเด็นปัญห�เรื่องก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน มีผลต่อก�รนำ�เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

ต่�งประเทศสหรฐัฯ ทีแ่ตกต่�งกนั อนึง่ Joseph S. Nye, Jr. เสนอว่� “ก�รพรรณน�ก�รเปลีย่นผ่�นอำ�น�จ

ในศตวรรษที่ 21 ในฐ�นะที่เป็นก�รตกตำ่�ลงของสหรัฐฯ นั้นไม่ถูกต้องและเข้�ใจผิด” ก�รตั้งข้อสมมติฐ�น

ที่ผิดพล�ดว่�อำ�น�จของสหรัฐฯ กำ�ลังตกตำ่�ลงนั้นจะนำ�ไปสู่ท�งเลือกเชิงนโยบ�ยและก�รนำ�นโยบ�ย 

ไปปฏิบัติที่ผิดพล�ดและอันตร�ยยิ่ง โดยเข�สรุปว่� “สหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ในภ�วะก�รตกตำ่�แบบสัมบูรณ์  

และมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอำ�น�จม�กกว่�รัฐต่�งๆ ในทศวรรษข้�งหน้�ในอน�คต”129

สรุป

 “The Mediterranean is the ocean of the past, the Atlantic the ocean of the 

present, and the Pacific the ocean of the future”.

- John Hay, ค.ศ. 1905

 “What made [the Peloponnesian] war inevitable was the growth in Athenian 

power and the fear this caused in Sparta”.

- Thucydides, The History of the Peloponnesian War (431 BC)

128 Kissinger, “The Future of US-Chinese Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity”, p. 53. 
129 Nye, The Future of Power, p. 203.
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 สุนทรพจน์ข้�งต้นของ John Hay อดีตรัฐมนตรีต่�งประเทศของสหรัฐฯ (ค.ศ. 1898-1905)  

และอดีตเอกอัครร�ชทูตสหรัฐฯ ประจำ�กรุงลอนดอน สหร�ชอ�ณ�จักร ดูเหมือนจะสรุปคว�มก�รเมือง

ระหว่�งประเทศในศตวรรษที่ 21 ได้อย่�งชัดเจน นั่นคือ ก�รเมืองโลกในอน�คตกำ�ลังมุ่งไปสู่มห�สมุทร

แปซิฟิกทุกทีๆ คำ�ถ�มว่�ด้วย “ใครจะปกครองโลก: สหรัฐฯ หรือจีน?” และก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จ 

จะเป็นไปอย่�งสันติหรือไม่นั้น เป็นคำ�ถ�มที่ย�กจะตอบในเชิงประจักษ์ แต่ท้ังนี้และทั้งนั้นข้ึนอยู่กับ 

มุมมองที่แตกต่�งหล�กหล�ยในเชิงทฤษฎีและแนวคว�มคิดท�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ  

ดังที่ได้อธิบ�ยในบทนี้แล้ว กล่�วคือ มุมมองต่�งๆ ในเชิงทฤษฎีช่วยฉ�ยภ�พระเบียบโลกภ�ยใต้ก�รนำ� 

ของสหรัฐฯ และก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนที่แตกต่�งกันออกไป และยังนำ�เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

หรือยุทธศ�สตร์ท่ีแตกต่�งกันอีกด้วย เช่น นักทฤษฎีสภ�พจริงนิยมมองว่�ระเบียบโลกภ�ยใต้ก�รนำ� 

ของสหรัฐฯ จะไม่อยู่ย�วน�นและไม่มีเสถียรภ�พ และก�รผง�ดข้ึนม�ของจีนย่อมจะเกิดข้ึน โดยจะเป็น

คว�มขดัแย้งกนัระหว่�งมห�อำ�น�จเดมิและมห�อำ�น�จเกดิใหม่อย่�งไม่อ�จหลกีเลีย่งได้ ทัง้นีย้งัเสนอแนะ

ให้สหรฐัฯ ดำ�เนนิยทุธศ�สตร์แบบก�รถ่วงดลุอำ�น�จกบัมห�อำ�น�จใหม่อย่�งจีน โดยอ�ศยัก�รสร้�งระบบ

พันธมิตรในภูมิภ�คเอเชีย เป็นต้น

 ก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์แห่งช�ติของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนแนวคว�มคิดและโลกทัศน์ของชนชั้นนำ�

และผู้กำ�หนดนโยบ�ยต่�งประเทศนั้น จึงไม่ส�ม�รถแยกข�ดไปจ�กมุมมองของทฤษฎีคว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งประเทศได้อย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด แต่มีคว�มสัมพันธ์ในเชิงสถ�ปน�หรือสรรสร้�ง (constitutive) 

ทีต่่�งกำ�หนดซึง่กนัและกนั หรอืดังท่ี Ole Waever เสนอเอ�ไว้อย่�งทรงพลงัว่� “เร�จะเข้�ใจ (สถ�นก�รณ์)

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (i.r.) ก็ต่อเมื่อเร�เข้�ใจศ�สตร์ที่เรียกว่� คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ  

(IR) เท่�นั้น” (One only knows international relations when one knows IR)130

 แม้ว่�จะไม่มข้ีอสรปุในเชงิประจักษ์อย่�งชัดแจ้ง เร�อ�จจะกล่�วได้ว่� ประก�รแรก ในระเบยีบโลก  

รัฐบ�งรัฐหรือมห�อำ�น�จมีบทบ�ทสำ�คัญม�กกว่�รัฐและตัวแสดงอื่นๆ ประก�รที่สอง สหรัฐฯ ยังคงเป็น

ตัวแสดงที่มีบทบ�ทสำ�คัญม�กที่สุดในระบบระหว่�งประเทศ ท้ังในแง่ของขน�ดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ของโลก พลังอำ�น�จท�งก�รทห�รที่ม�กที่สุดในโลก และบทบ�ทนำ�ในก�รกำ�หนดกติก� ปทัสถ�น 

และคุณค่�ในสถ�บันระหว่�งประเทศ ประก�รที่ส�ม มห�อำ�น�จชั้นนำ�ของโลก คือ สหรัฐฯ และจีน  

จะเป็นตวัแสดงท่ีมบีทบ�ทสำ�คญัอย่�งยิง่ในก�รจดัระเบยีบโลกในศตวรรษที ่21 แม้ว่�จะมคีว�มอสมม�ตร

ท�งอำ�น�จในเชิงเปรียบเทียบ และคว�มแตกต่�งของบทบ�ทของทั้งสองมห�อำ�น�จต่อก�รสรรสร้�ง 

130 Ole Waever, “Still a Discipline After All These Debates?” in International Relations Theories:  
 Discipline and Diversity, eds. Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, 3rd Edition (Oxford: Oxford  
 University Press, 2013), p. 307.
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ปทัสถ�นและกติก�ในระดับโลก โดยสหรัฐฯ ยังคงมีบทบ�ทนำ�เหนือกว่�จีนในทั้งสองมิติในอน�คต 

อันใกล้น้ี131 อนึ่ง คว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีระหว่�งสหรัฐฯ และจีนจะเป็นตัวแปรที่สำ�คัญที่สุด และมีสีสัน 

ม�กที่สุดประก�รหนึ่งในพลวัตเชิงอำ�น�จในก�รเมืองโลก ประก�รสุดท้�ย จ�กข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎี  

ปัจจยัโครงสร้�งของระบบระหว่�งประเทศและปัจจยัภ�ยในรฐั ต่�งมส่ีวนสำ�คญัต่อคว�มสัมพนัธ์เชงิอำ�น�จ

ระหว่�งสหรฐัฯ และจนี รวมทัง้ก�รเปลีย่นผ่�นอำ�น�จระหว่�งทัง้สองมห�อำ�น�จ ทีอ่�จจะนำ�ไปสู่แนวโน้ม

ของคว�มขัดแย้งหรือคว�มมีเสถียรภ�พก็ได้

 เหนือสิ่งอื่นใด ในกลุ ่มชนชั้นนำ�และผู ้กำ�หนดนโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐฯ ดูเหมือน 

จะเห็นพ้องต้องกันว่� เป้�ประสงค์สำ�คัญที่สุดของสหรัฐฯ ยังคงไม่แปรเปลี่ยนไปจ�กเดิมต้ังแต ่

ช่วงหลังสงคร�มเย็น นั่นคือ คว�มพย�ย�มในก�รธำ�รงรักษ�อำ�น�จนำ�หรือ hegemony ในก�รเมืองโลก

ต่อไป โดยไม่ต้องก�รให้มมีห�อำ�น�จใดหรอืกลุม่ของมห�อำ�น�จใดก้�วขึน้ม�ท้�ท�ยหรอืต่อต้�นอำ�น�จนำ�

ของสหรัฐฯ ด้วยเหตุเช่นนี้ ยุทธศ�สตร์ที่ผู้นำ�สหรัฐฯ จะกำ�หนดและนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัตินั้นย่อมขึ้นอยู่กับ 

“ก�รมอง” (ก�รผง�ดขึ้นม�ของ) จีนว่�จะเป็น “มิตร” “คู่แข่งขัน” หรือ “ศัตรู” ของสหรัฐฯ กันแน่  

ซึ่งถ้�ห�กว่�สหรัฐฯ มองว่�จีนเป็น “ศัตรู” และหว�ดระแวงก�รผง�ดขึ้นม�ท�งอำ�น�จของจีน ดังเช่น 

ที่สป�ร์ต�หว�ดระแวงก�รผง�ดขึ้นม�ของเอเธนส์ในช่วงสงคร�ม Peloponnesian War แล้ว สหรัฐฯ  

จะดำ�เนินยุทธศ�สตร์ก�รสกัดกั้นหรือก�รเผชิญหน้� ซึ่งทำ�ให้คว�มขัดแย้งระหว่�งมห�อำ�น�จอ�จจะเป็น

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และสุ่มเสี่ยงต่อก�รชักนำ�ไปสู่สงคร�มระหว่�งรัฐมห�อำ�น�จ ซึ่งก็ย่อมจะเป็น

โศกน�ฏกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ก็เป็นได้ โจทย์สำ�คัญที่สุดประก�รหนึ่งของระเบียบโลกในศตวรรษที่ 21 

อ�จจะเป็นก�รก้�วข้�มให้พ้นไปจ�ก “กับดักของ Thucydides” ได้หรือไม่ และอย่�งไร

131 โปรดดู Rosemary Foot, and Andrew Walter, China, the United States, and Global Order (Cambridge:  
 Cambridge University Press, 2011).



บทที่ 3 

สถำปัตยกรรมทำงควำมมั่นคงในระดับภูมิภำค: 
พลวัตเชิงอ�ำนำจของมหำอ�ำนำจในเอเชีย-แปซิฟิก

ภูมิหลัง 

 ภ�ยหลังสงคร�มโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง สหรัฐอเมริก�เป็นอภิมห�อำ�น�จท่ีมีแสนย�นุภ�พ 

ทั้งท�งด้�นก�รทห�ร และเศรษฐกิจม�กที่สุดในโลก โดยสหรัฐอเมริก�มุ่งหม�ยท่ีจะสร้�งระเบียบ 

ระหว่�งประเทศที่มีเสถียรภ�พและอยู่ภ�ยใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยเร่งรื้อฟื้นเศรษฐกิจ 

ก�รเมืองโลกให้กลับม�เป็นปกติ สหรัฐอเมริก�พัฒน�ประเทศผู ้แพ้สงคร�มทั้งเยอรมนีและญี่ปุ ่น 

ให้กล�ยเป็นศูนย์กล�งท�งด้�นอุตส�หกรรมขึ้น และพัฒน�ระบบพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริก� 

เป็นผูน้ำ�132 นโยบ�ยดงักล่�วต้องเผชญิหน้�กบัสหภ�พโซเวยีตและระบบเศรษฐกจิก�รเมืองแบบคอมมวินสิต์ 

จนก่อให้เกิดเป็นระเบียบโลกในยคุสงคร�มเยน็ ในเอเชยี-แปซฟิิก ในด้�นหนึง่ รฐัต่�งๆ กเ็ข้�สูก่ระบวนก�ร

ปลดปล่อยจ�กอ�ณ�นิคมและก�รสร้�งรัฐช�ติสมัยใหม่ และในอีกด้�นหนึ่งก็ตกอยู่ภ�ยใต้ก�รแข่งขัน

ระหว่�งประเทศมห�อำ�น�จ และคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศภ�ยใต้บริบทสงคร�มเย็น สหรัฐอเมริก� 

มีบทบ�ทนำ�สำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รสร้�งสถ�ปัตยกรรมท�งด้�นคว�มมั่นคงในระดับภูมิภ�คนี้ โดยก�ร 

สร้�งเครือข่�ยระบบพันธมิตรกับรัฐสำ�คัญต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นญี่ปุ่น เก�หลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ไทย 

และออสเตรเลีย ซึ่งบ�งคนเรียกว่�เป็น hub-and-spokes system หรือระบบซ�นฟร�นซิสโก  

(San Francisco System) ซ่ึงมกี�รจดัทำ�สนธิสญัญ�ซ�นฟร�นซสิโกในปี ค.ศ. 1951133 และบ�งคนเรยีกว่� 

เป็นจักรวรรดิที่ไม่เป็นท�งก�ร (informal empire)134

132 William S. Borden, The Pacific Alliance: United States Foreign Economic Policy and Japanese Trade  
 Recoverym 1947-1955 (Madison: University of Wisconsin Press, 1984); Soravis Jayanama, “Rethinking  
 the Cold War and the American Empire”, Asian Review 2003, Vol. 16 (2003): pp. 1-44.
133 William T. Tow, and Douglas Stuart, eds., The New US Strategy towards Asia: Adapting to the  
 American Pivot (London and New York: Routledge, 2015).  
134 Victor Cha, “American Alliances and Asia’s Regional Architecture”, in The Oxford Handbook of the  
 International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot (Oxford:  
 Oxford University Press, 2014), p. 739.
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 ทั้งนี้ สหรัฐอเมริก�ได้อ้�งว�ทกรรมก�รต่อต้�นภัยคุกค�มคอมมิวนิสต์เพื่อสร้�งคว�มชอบธรรม

ให้แก่อำ�น�จนำ�อย่�งสหรัฐอเมริก� โดยได้เข้�ไปมีบทบ�ทสำ�คัญทั้งท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง ก�รทห�ร 

และวัฒนธรรมในประเทศพันธมิตรต่�งๆ ทั้งยังสนับสนุนรัฐบ�ลเผด็จก�รหล�ยระบอบก�รเมือง และ

ส�ม�รถใช้ฐ�นทัพท�งก�รทห�รสำ�คัญเพื่อตอบโต้กับภัยคอมมิวนิสต์ รวมทั้งก�รทำ�สงคร�มกับขบวนก�ร

ช�ตินิยมต่�งๆ ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�กฝ่�ยคอมมิวนิสต์ เช่น สงคร�มเก�หลี (ค.ศ. 1950-1953)  

สงคร�มเวยีดน�ม (ค.ศ. 1964-1975) ก�รยดึครองกมัพูช�ของเวียดน�มในช่วงปี ค.ศ. 1979-1989 เป็นต้น 

ซึ่งทำ�ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล�ยเป็นสงคร�มร้อนที่นองเลือดที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงสงคร�มเย็น135  

อ�จกล่�วได้ว่�เอเชีย-แปซฟิิกในช่วงยคุสงคร�มเยน็นัน้เป็นระบบระหว่�งประเทศในเอเชยีทีม่สีหรฐัอเมรกิ�

เป็นมห�อำ�น�จนำ� ในก�รกำ�หนด รักษ�และจัดสรรระเบียบและผลประโยชน์ร่วมในระดับภูมิภ�ค  

โดยก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ทวภิ�คีกบัรฐัพนัธมติรและหุน้ส่วนท�งยทุธศ�สตร์ต่�งๆ ในภมิูภ�ค พร้อมกนันัน้ 

ก็เป็นระบบท่ีแปลกแยกมห�อำ�น�จอ่ืนๆ ไม่ว่�จะเป็นสหภ�พโซเวียตและจีนออกไป ก�รบูรณ�ก�ร 

ท�งเศรษฐกิจและคว�มม่ันคงในระดับภูมิภ�คจึงมีค่อนข้�งจำ�กัด ยกเว้นแต่ก�รรวมตัวของอ�เซียน  

(ASEAN) ในปี ค.ศ. 1967 เป็นต้นม�

 ภ�ยหลังก�รถอนทห�รเวียดน�มออกจ�กกัมพูช�ในปี ค.ศ. 1989 และก�รล่มสล�ยของ 

สหภ�พโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 นำ�ไปสู่ก�รส้ินสุดของสงคร�มเย็นในระดับโลก และยังส่งผลกระทบ 

ให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงหรือคว�มท้�ท�ยในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�งน้อยสี่ประก�รสำ�คัญ  

ดังต่อไปน้ีคือ ประก�รแรก ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยต่�งประเทศของสหภ�พโซเวียตภ�ยใต้ Mikhail 

Gorbachev ที่มุ่งเน้นนโยบ�ยก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ นำ�ม�สู่ก�รยุติคว�มช่วยเหลือเวียดน�ม ซึ่งต่อม�

ทำ�ให้ก�รถอนทห�รของเวียดน�มออกจ�กกัมพูช� และกระบวนก�รสันติภ�พในกัมพูช�เกิดขึ้น ประเทศ

ในภูมิภ�คซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์จึงจำ�เป็นท่ีจะต้องปรับตัวเอง เช่น ล�ว และเวียดน�ม มีก�รปรับตัวท�ง

เศรษฐกิจให้เข้�กับระบบทุนนิยมม�กขึ้นและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่�งสันติกับประเทศเพื่อนบ้�น

 ประก�รท่ีสอง แม้ว่�ระบบระหว่�งประเทศที่มีสหรัฐอเมริก�เป็นผู้นำ�ยังคงดำ�รงอยู่ต่อไป  

แต่หลังสงคร�มเย็นส้ินสุด รัฐบ�ลสหรัฐอเมริก� ก็ปรับบทบ�ทในก�รคำ้�ประกันคว�มม่ันคงและ 

รักษ�ระเบียบในระดับภูมิภ�คให้ลดน้อยลง ไม่ได้มีบทบ�ทหรือให้คว�มสำ�คัญกับภูมิภ�คนี้เป็นพิเศษ 

เหมือนเช่นเดิม ด้วยเหตุน้ีจึงทำ�ให้รัฐพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์ของสหรัฐอเมริก� เริ่มหวั่นเกรงว่�

สหรัฐอเมริก�มีแนวโน้มท่ีจะถอนตัวออกจ�กภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงอ�จส่งผลกระทบต่อภ�วะ 

135 โปรดดู Michael H. Hunt and Steven I. Levine, Arc of Empire: America’s Wars in Asia from the  
 Philippines to Vietnam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012). 
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สญุญ�ก�ศเชงิอำ�น�จทีไ่ม่มเีสถยีรภ�พกเ็ป็นได้ ดังจะเหน็ได้จ�กก�รยติุก�รใช้ฐ�นทพัเรือและฐ�นทพัอ�ก�ศ

ของสหรัฐอเมริก� ในฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 1991 หรือก�รลดกำ�ลังทห�รอเมริกันในภูมิภ�คนี้จ�ก 100,000 

คนในปี ค.ศ. 1991 เป็น 51,170 คน ในปี ค.ศ. 2011 เป็นต้น ยุทธศ�สตร์ของพันธมิตรต่�งๆ นี ้

จงึเป็นคว�มพย�ย�มท่ีจะร้องขอให้สหรฐัอเมรกิ� ยงัคงมบีทบ�ทนำ�ในก�รธำ�รงรักษ�คว�มมัน่คงในภูมภิ�ค

ต่อไป136 หลงัสงคร�มเยน็ รฐับ�ลสหรฐัอเมรกิ� กลบัไปให้คว�มสำ�คญัอันดบัแรกกบัภมูภิ�คตะวนัออกกล�ง

ม�กกว่�เอเชีย-แปซิฟิก จนกระทั่งรัฐบ�ล Barack Obama ที่มีก�รประก�ศนโยบ�ยก�รหันม�ห�เอเชีย

หรือ Pivot to Asia ในช่วงทศวรรษที่ 2010 เป็นต้นม�เท่�นั้น

 ประก�รที่ส�ม ส่วนหนึ่งจ�กคว�มไม่มั่นใจของรัฐพันธมิตรว่�สหรัฐอเมริก�จะยังคงคำ้�ประกัน

เสถียรภ�พและคว�มมั่นคงในภูมิภ�คนี้ต่อไปหรือไม่ รัฐต่�งๆ จึงเร่งกระบวนก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจ

และคว�มมั่นคงระหว่�งกันม�กยิ่งข้ึน137 ในมิติด้�นคว�มมั่นคง กลุ่มประเทศสม�ชิกอ�เซียน ใช้แนวท�ง

คว�มมัน่คงแบบพหภุ�ค ี(Multilateral Security Arrangement) และแนวคดิคว�มมัน่คงจ�กคว�มร่วมมอื  

(Cooperation Security) เพื่อลดคว�มหว�ดระแวงและเสริมสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจระหว่�งกัน  

โดยชักจูงเวียดน�ม ล�ว กัมพูช� และพม่� เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกในอ�เซียน และต่อม�ยังได้ตั้งก�รประชุม

อ�เซียนว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional 

Forum) หรือ ARF ในปี ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นเวทีในก�รเจรจ�และปรึกษ�ห�รือในประเด็นด้�นคว�มมั่นคง

ในภูมิภ�ค ในด้�นเศรษฐกิจ รัฐต่�งๆ มีก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจในระดับพหุภ�คีภ�ยในภูมิภ�ค 

เพิ่มม�กขึ้น เช่น อ�เซียน+3 และ อ�เซียน FTA กับประเทศต่�งๆ ภ�ยนอกภูมิภ�ค เป็นต้น จนม ี

ผู้เรียกคว�มร่วมมือหรือสถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกว่�เป็น “ช�มก๋วยเต๋ียวที่พันกัน 

อิลุงตุงนัง” (noodle bowl)138 หรือ “เครือข่�ยที่ซับซ้อน” (complex network)139

136 Evelyn Goh, “Southeast Asia’s Evolving Security Relations and Strategies”, in The Oxford Handbook  
 of the International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot  
 (Oxford: Oxford University Press, 2014), pp. 465-466. 
137 Alice D. Ba, “Asia’s Regional Security Institutions”, in The Oxford Handbook of the International  
 Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot (Oxford: Oxford  
 University Press, 2014), pp. 667-668. 
138 Ricahrd E. Baldwin, “The Spoke Trap: Hub and Spoke Bilateralism in East Asia”, NCCR Trade Working  
 Paper, May 2009, pp. 1-34. 
139 Victor D. Cha, “Complex Patchworks: US Alliances as Part of Asia’s Regional Architecture”, Asia  
 Policy, Vol. 11 (2011): pp. 27-50. 
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แผนภาพที่ 3.1: เครือข่�ยที่ซับซ้อนของสถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก

 อนึ่ง สหรัฐอเมริก�กลับไม่สนใจและไม่พอใจกระบวนก�รพหุภ�คีนิยมในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก

เท่�ใดนัก โดยในช่วงแรกของโลกยุคหลังสงคร�มเย็น สหรัฐอเมริก�มองว่�คว�มริเริ่มในระดับภูมิภ�คนั้น

จะส่ันคลอนสถ�นภ�พเดิม และคว�มเป็นผู้นำ�ของสหรัฐอเมริก� สหรัฐอเมริก�กังข�กับข้อเสนอต่�งๆ  

ไม่ว่�จะเป็นคว�มริเริ่มของ Mahathir อดีตน�ยกรัฐมนตรีของม�เลเซีย เร่ือง EAEC (East Asian  

Economic Caucus) คว�มริเริ่มของภูมิภ�คนี้เร่ือง Chiangmai Initiative ในก�รสร้�งระบบก�รเงิน 

ในภูมิภ�คเพื่อรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งก�รประชุม ARF ก็ต�ม ในเดือนพฤศจิก�ยน 1990 

James Baker รัฐมนตรีต่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� วิพ�กษ์ก�รสนทน�ท�งด้�นคว�มมั่นคง 

ในภูมิภ�คนี้ว่�ไม่มีคว�มเหม�ะสม เพร�ะกำ�ลังจะม�แทนท่ีระบบระหว่�งประเทศที่มีสหรัฐอเมริก� 

เป็นผู้นำ� ซึ่งสร้�งคว�มมั่นคงและเสถียรภ�พให้แก่เอเชียม�กว่�สี่ทศวรรษ140 แม้ว่�ในเวล�ต่อม� ท่�ที 

140 Cha, “American Alliances and Asia’s Regional Architecture”, p. 740.
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ของสหรัฐอเมริก� จะผ่อนคล�ยคง แต่ก็ไม่ได้มีก�รเข้�ร่วมเป็นภ�คีหรือสม�ชิกในสถ�บันหรือองค์ก�ร 

คว�มร่วมมือในระดับภูมิภ�คใดๆ เว้นเสียแต่กรอบคว�มร่วมมือที่สหรัฐอเมริก�เป็นผู้ริเริ่มขึ้นม�เอง  

เช่น APEC เป็นต้น สหรัฐอเมริก�ได้เปลี่ยนนโยบ�ยในสมัยรัฐบ�ล Obama โดยเข้�ร่วมก�รประชุม  

EAS ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 และลงน�มในสนธิสัญญ�ไมตรีและคว�มร่วมมือ (Treaty of Amity and  

Cooperation) หรือ TAC ของอ�เซียน เป็นต้น

 ประก�รที่สี่ ในช่วงทศวรรษที่ 1970 หลังจ�กคว�มวุ ่นว�ยและปัญห�ก�รเมืองภ�ยใน  

ประเทศจนีในสมยัเติง้ เสีย่วผงิได้ปรบัปฏริปูระบบเศรษฐกจิภ�ยในประเทศให้เปิดกว้�งและเป็นระบบตล�ด

ม�กขึ้น ส่งผลให้จีนมีก�รขย�ยตัวและเติบโตท�งเศรษฐกิจ และเข้�ม�เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจก�รค้�

ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม�กขึ้น ในท�งตรงกันข้�มกับสหรัฐอเมริก� จีนเริ่มเข้�ม�พัฒน� 

กรอบคว�มร่วมมือทั้งในระดับทวิภ�คีและพหุภ�คีกับรัฐต่�งๆ และอ�เซียน นอกจ�กนี้ ปร�กฏก�รณ์ 

ก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนในท�งเศรษฐกิจ (The Rise of China) ในช่วงทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นม� 

ก็เป็นโจทย์คว�มท้�ท�ยใหม่ของรัฐต่�งๆ และอ�เซียนว่�จะรักษ�สมดุลระหว่�งคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�

ก�รลงทุนกับจีนกับก�รแผ่ขย�ยอิทธิพลท�งก�รเมืองและก�รทห�รของจีนในภูมิภ�คนี้อย่�งไร

 อ�จกล่�วได้ว่�ก�รสิ้นสุดของสงคร�มเย็นได้เปลี่ยนแปลงสถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�ค  

ทั้งท�งเศรษฐกิจและคว�มมั่นคง กล่�วคือ ระบบระหว่�งประเทศที่มีสหรัฐอเมริก�เป็นผู้นำ�เริ่มถูกท้�ท�ย

จ�กคว�มร่วมมือพหุภ�คีในระดับภูมิภ�ค ก�รบูรณ�ก�รของอ�เซียน และก�รแข่งขันระหว่�ง 

มห�อำ�น�จต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจีน วรรณกรรมวิช�ก�รในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเกี่ยวกับ

สถ�ปัตยกรรมคว�มมั่นคงใหม่ในเอเชียตั้งคำ�ถ�มสำ�คัญว่�ปัจจัยใดเป็นส�เหตุสำ�คัญท่ีก่อให้เกิดสันติภ�พ 

เสถียรภ�พและคว�มมั่งคั่งในเอเชีย-แปซิฟิก โดยง�นกลุ ่มหนึ่งเสนอว่�คือก�รรักษ�ระเบียบและ 

ระบบพันธมิตรภ�ยใต้ก�รนำ�ของสหรัฐอเมริก�141 ในขณะที่ง�นอีกกลุ่มหนึ่งเสนอว่�ปัจจัยสำ�คัญในก�ร 

สร้�งระเบียบระหว่�งประเทศคือ คว�มร่วมมือพหุภ�คที่มีคว�มซับซ้อนและเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น  

ก�รประชุม ARF, อ�เซียน+3, EAS เป็นต้น142 ในที่นี้เสนอว่� สถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�คมีคว�มสลับ 

141 โปรดดู Victor D. Cha, “Complex Patchworks: US Alliances as Part of Asia’s Regional Architecture”,  
 Asia Policy, Vol. 11 (2011): pp. 27-50; Aaron L. Friedberg, A Contest for Supremacy: China, America,  
 and the Struggle for Mastery in Asia (New York: W.W. Norton, 2011).  
142 โปรดดู G. John Ikenberry and Jitsuo Tsuchiyama, “Between Balance of Power and Community: The  
 Future of Multilateral Security Cooperation in the Asia-Pacific”, International Relations of the  
 Asia-Pacific, Vol. 2 (2002): pp. 69-94; Amitav Acharya and See Seng Tan, “Betwixt Balancing and  
 Community: America, ASEAN and the Security of Southeast Asia”, International Relations of the  
 Asia-Pacific, Vol. 6 (2006): pp. 37-59; Kent E. Calder and Francis Fukuyama, East Asian Multilateralism:  
 Prospects for Regional Stability (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008).
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ซับซ้อนม�กขึ้นในหล�กหล�ยระดับ โดยหลอมรวมเอ�มห�อำ�น�ต่�งๆ เข้�ม�เป็นผู้เล่นสำ�คัญในภูมิภ�ค

ม�กขึ้น แต่ก็ยังเผชิญกับท�งแพร่งท�งคว�มม่ันคงท่ีมีทั้งก�รแข่งขันและคว�มร่วมมือในเชิงสถ�บันต่�งๆ 

ในด้�นหนึ่งคือ สหรัฐอเมริก� ท่ียังคงต้องก�รธำ�รงรักษ�คว�มเป็นมห�อำ�น�จนำ�เอ�ไว้ ซึ่งมีกรอบ 

คว�มร่วมมือแบบระบบพันธมิตร และพย�ย�มต้องก�รสกัดก้ันอำ�น�จของจีน และในอีกด้�นหน่ึงคือ  

คว�มพย�ย�มของจีนในก�รริเร่ิมกรอบคว�มร่วมมือพหุภ�คีกับอ�เซียนและรัฐต่�งๆ เพื่อที่จะยับยั้ง 

หรือลดทอนอิทธิพลของสหรัฐอเมริก� ในภูมิภ�คนี้ โจทย์สำ�คัญของภูมิภ�คนี้คือ จะพย�ย�มรักษ� 

ดลุยภ�พต่�งๆ เหล่�นีเ้ช่นใดในโลกในศตวรรษที ่21 ในบทนีจ้ะศกึษ�บทบ�ทและนโยบ�ยต่�งประเทศของ

มห�อำ�น�จหลักสองมห�อำ�น�จที่มีต่อภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลังสงคร�มเย็น    

บทบำทของมหำอ�ำนำจในเอเชีย-แปซิฟิกยุคหลังสงครำมเย็น

สหรัฐอเมริกำ

เกริ่นน�ำ 

 หลังสงคร�มเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริก�กล�ยเป็นมห�อำ�น�จนำ�ของโลกหรือ hegemon  

ภ�ยใต้ระบบก�รเมืองระหว่�งประเทศแบบขั้วอำ�น�จเดียว (unipolar system) นักวิช�ก�รด้�น 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศถกเถียงกันถึงคว�มยั่งยืนและคว�มมีเสถียรภ�พของระบบขั้วอำ�น�จเดียวนี้ 

(โปรดดูบทที่ 2) และบทบ�ทของสหรัฐอเมริก�ในเอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุค 

หลังสงคร�มเย็นยังคงมีคว�มสำ�คัญหรือไม่ และอย่�งไร นโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐอเมริก�ต่อ 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มลีกัษณะเป็นช่วงเวล�ของ “benign neglect”143 หรือไม่? หรือเอเชยีตะวนัออก-

เฉียงใต้ได้ค่อยๆ “ห�ยไปจ�กจอเรด�ร์” ท�งยุทธศ�สตร์ของสหรัฐอเมริก�144?

 ในที่นี้เสนอว่� เป้�หม�ยสำ�คัญของสหรัฐอเมริก�ในเอเชีย-แปซิฟิกยังคงมีคว�มต่อเนื่องจ�ก 

ในช่วงสงคร�มเย็น นั่นคือ สหรัฐอเมริก�ยังคงพย�ย�มรักษ�สถ�นภ�พก�รเป็นมห�อำ�น�จนำ�เพียง 

ประเทศเดียวในระบบเศรษฐกิจก�รเมืองโลก แต่เพื่อบรรลุเป้�ประสงค์ดังกล่�ว ยุทธศ�สตร์และ 

นโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� มีคว�มแตกต่�งกันในแต่ละช่วงรัฐบ�ล โดยแต่ละรัฐบ�ล 

143 Diane K. Mauzy and Brian L. Job, “U.S. Policy in Southeast Asia: Limited Re-engagement after Years  
 of Benign Neglect,” Asian Survey, Vol. 47: No. 4, pp. 622-641.
144 Richard Robison, “The Reordering of Pax Americana: How Does Southeast Asia Fit In?” in Empire  
 and Neoliberalism in Asia, ed. Vedi R. Hadiz (London and New York: Routledge, 2006), p. 63; Karl  
 Jackson, “Southeast Asia: Off the Radar Screen?” SAISHERE (2004), p. 20. 
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ทั้งจ�กพรรค Democrat และ Republican นั้นมีจุดเน้นหรือก�รให้คว�มสำ�คัญที่แตกต่�งกัน โดยรัฐบ�ล 

Bill Clinton ให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมระบบทุนนิยมก�รค้�เสรีในกรอบพหุภ�คีและทวิภ�คี  

ในขณะทีร่ฐับ�ล George W. Bush นัน้มุง่เน้นนโยบ�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย และคว�มสมัพนัธ์ท�งก�รทห�ร 

ในกรอบทวภิ�คเีป็นสำ�คญั รฐับ�ล Barack Obama ปรับนโยบ�ย “ก�รหนัห�เอเชยี” หรือ Pivot to Asia 

โดยมุ่งเน้นคว�มสัมพันธ์อย่�งรอบด้�นกับภูมิภ�คนี้ เพื่อรับมือกับก�รท้�ท�ยใหม่ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน

 Jorn Dosch145 เสนอว่� วัตถุประสงค์สำ�คัญของสหรัฐอเมริก�ในเอเชีย-แปซิฟิกนั้น  

ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์สำ�คัญ ดังต่อไปนี้คือ (1) ก�รธำ�รงรักษ�คว�มเป็นมห�อำ�น�จในภูมิภ�คนี ้

ของสหรัฐอเมริก�โดยป้องกันไม่ให้เกิดก�รก่อตัวของมห�อำ�น�จใหม่ที่มีคว�มส�ม�รถที่จะท้�ท�ย 

สถ�นะของสหรัฐอเมริก�(2) ก�รเสริมสร้�งระบบเศรษฐกิจก�รค้�เสรี และก�รเข้�ถึงตล�ดของภูมิภ�ค  

โดยก�รรักษ�สันติภ�พและเสถียรภ�พของภูมิภ�ค (3) ก�รรักษ�และปกป้องเส้นท�งก�รเดินเรือสำ�คัญ 

ในบริเวณดังกล่�วอย่�งเสรี โดยเฉพ�ะช่องแคบมะละก� (4) ก�รธำ�รงรักษ�และขย�ยระบบพันธมิตร 

ท�งคว�มมัน่คงในภมูภิ�ค และ (5) ก�รส่งเสรมิคุณค่�ส�กล เช่น ประช�ธปิไตยและสทิธมินุษยชนในภมิูภ�คนี้  

วัตถปุระสงค์ดังกล่�วข้�งต้นมคีว�มต่อเนือ่งในก�รกำ�หนดและนยิ�มผลประโยชน์และยทุธศ�สตร์แห่งช�ติ 

ของสหรฐัอเมรกิ�ม�โดยตลอด นอกจ�กน้ัน หล�ยประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ยงัพจิ�รณ�ก�รดำ�รงอยู่ 

ของสหรัฐอเมริก�ในภูมิภ�คนี้ในฐ�นะที่เป็นผู้คำ้�ประกันคว�มมั่นคงและเสถียรภ�พของเอเชีย

ช่วงประธำนำธิบดี Bill Clinton (ค.ศ. 1993-2001)

 ช่วงประธ�น�ธิบด ีBush (ค.ศ. 1989-1993) จนถงึประธ�น�ธบิด ีBill Clinton (ค.ศ. 1993-2001)  

คว�มขัดแย้งท�งอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองกับคอมมิวนิสต์ได้ยุติลง และเกิดกระแสชัยชนะนิยม  

(Triumphalism) ของสหรัฐอเมริก�และประช�ธิปไตยแบบเสรี (ดังที่ Francis Fukuyama เรียกว่�เป็น 

“จุดจบของประวตัศิ�สตร์” หรอื “The End of History”) ทัง้สองรฐับ�ลยงัมองบทบ�ทของสหรฐัอเมรกิ�

ในฐ�นะทีเ่ป็น “มห�อำ�น�จในเอเชยี” โดยคงปกป้องผลประโยชน์หลกัของตนในภมิูภ�คนี ้โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง 

ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ ทั้งรัฐบ�ล Bush และ Clinton ได้ยืนยันที่จะปกป้องก�รเข้�ถึงตล�ดก�รค้�

และทรัพย�กรในเอเชียของสหรัฐอเมริก� และสิทธิในก�รเดินเรืออย่�งเสรีในน่�นนำ้�ส�กล สหรัฐอเมริก�

ยงัคงมีบทบ�ทท�งก�รทห�รและคว�มมัน่คงในภมูภิ�ค แม้ว่�ฟิลปิปินส์ได้ตดัสินใจยตุกิ�รให้สหรฐัอเมริก�

145 Jorn Dosch, “The US and Southeast Asia”, in Contemporary Southeast Asia, ed. Mark Beeson, 2nd  
 Edition (Hampshire: Palgrave MacMillan, 2009), p. 222; Jorn Dosch, “The United States in the Asia  
 Pacific”, in The New Global Politics of the Asia Pacific, eds. Michael K. Connors, Remy Davison, and  
 Jorn Dosch, 2nd Edition (London and New York: Routledge, 2012), p. 23.



53กรณีศึกษา 1: ผศ.จิตติภัทร พูนข�า

ใช้ฐ�นทพัอ�ก�ศ Clark และฐ�นทพัเรอืทีอ่่�ว Subic ในปี ค.ศ. 1991 แต่สงิคโปร์ได้อนญุ�ตให้สหรฐัอเมรกิ�

ใช้สิง่อำ�น�ยคว�มสะดวกท�งก�รทห�รต่�งๆ เช่น ท่�เรือ สำ�หรับก�รดำ�รงอยูข่องกองทพัเรือสหรัฐอเมริก�

ในภูมภิ�คนีต่้อไป โดยไม่ใช้นโยบ�ยก�รสร้�งฐ�นทพัเรืออเมริกันแห่งใหม่146 อ�จกล่�วได้ว่� สหรัฐอเมริก�

ปรับคว�มสำ�คญัของภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จ�กก�รเน้นประเดน็ท�งด้�นคว�มมัน่คงม�สูป่ระเดน็

ท�งเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริมระบบทุนนิยมแบบเสรีม�กยิ่งขึ้น

 เมื่อน�ย Bill Clinton เป็นประธ�น�ธิบดี ในช่วงแรกได้ส่งเสริมหลักนิยมก�รขย�ยตัว 

ของประช�ธิปไตย (doctrine of democratic enlargement) และก�รพัวพัน (engagement)  

ในฐ�นะที่เป็นมโนทัศน์หลักในนโยบ�ยต่�งประเทศของ Clinton ที่จะส่งเสริมและแพร่ขย�ยคุณค่� 

แบบตะวันตกทั้งประช�ธิปไตยและทุนนิยม ทั้งยังป้องกันมิให้ “backlash states” (ซ่ึงรวมถึงอิหร่�น  

อิรัก เก�หลีเหนือ พม่� และจีน (ในช่วงแรก)) คุกค�มระบอบประช�ธิปไตยในโลกได้ แต่คว�มมุ่งเน้น 

ของสหรัฐอเมริก�ก็ยังอยู่ที่ยุโรปและตะวันออกกล�งม�กกว่�เอเชีย

 ในเอเชีย ประธ�น�ธิบดี Clinton ก็ยังคงมีมุมมองกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่�เป็นภูมิภ�ค 

ที่มั่นคงพร้อมด้วยก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจที่มีพลวัต โดยสหรัฐอเมริก�เข้�ไปมีส ่วนร่วม 

ในสถ�บันพหุภ�คีต่�งๆ เพิ่มม�กขึ้น ควบคู่ไปกับคว�มสัมพันธ์แบบทวิภ�คี ดังต่อไปนี้คือ ประก�รแรก 

Clinton ได้เสนอวิสัยทัศน์เรื่องประช�คมเอเชีย-แปซิฟิกขึ้นม�ในก�รเดินท�งเยือนเก�หลีใต้และญี่ปุ่น 

ในปี ค.ศ. 1993 ซึ่งส่งเสริมคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจของภูมิภ�คนี้ ต่อม� Clinton ได้เป็นเจ้�ภ�พ 

จัดก�รประชุม APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ที่เมือง Seattle ในเดือนพฤศจิก�ยน  

ค.ศ. 1993 เพือ่ขบัเคลือ่นแนวคดิดงักล่�ว และส่งเสรมิก�รจดัตัง้คว�มตกลงก�รค้�เสรกัีบภมูภิ�คนีเ้พิม่ขึน้ 

ประก�รที่สอง เนื่องจ�กต้องก�รที่จะผนวกรวมจีนเข้�ม�ในกระบวนก�รคว�มร่วมมือในภูมิภ�ค 

สหรัฐอเมริก�จึงเสนอภ�ยหลังจ�กก�รประชุมรัฐมนตรีอ�เซียนในเดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 1992 ให้มี 

ก�รจัดตั้งองค์ก�รพหุภ�คีใหม่ซึ่งต่อม�คือ ARF โดยมีก�รประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1993147

 ในคว�มสัมพันธ์แบบทวิภ�คี สหรัฐอเมริก�ภ�ยใต้ Clinton ให้คว�มสำ�คัญกับจีนในฐ�นะที่เป็น 

“หุ้นส่วนยุทธศ�สตร์” โดยตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม ค.ศ. 1994 เป็นต้นม� รัฐบ�ล Clinton ไม่กดดันจีน 

โดยใช้นโยบ�ยต่�งประเทศด้�นสิทธิมนุษยชน โดยเชื่อมโยงกับประเด็นท�งก�รค้�และก�รเข้�สู ่ 

ตล�ดอเมริกันของจีนอีกต่อไป และมีก�รพัวพันกับจีนท�งด้�นต่�งๆ ม�กขึ้น

146 Dosch, “The US and Southeast Asia”, p. 223.
147 Michael Yahuda, The International Politics of the Asia-Pacific, 3rd Edition (London and New York:  
 Routledge, 2011), pp. 228-229. 
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 ในด้�นคว�มมั่นคงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริก�ลงน�มในข้อตกลงในก�รเข้�ถึง 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รทห�รกับสิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซียและม�เลเซียในปี ค.ศ. 1998 และ 

ต่อม�ได้ลงน�มในข้อตกลง Visiting Forces Agreement กับฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1999 และต้ังแต่ปี  

ค.ศ. 2000 เป็นต้นม� ฐ�นทัพเรือแห่งใหม่ของสิงคโปร์คือ Changi Naval Base ได้กล�ยเป็นฮับท�งด้�น 

โลจีสติกส์ของสหรัฐอเมริก�ในภูมิภ�คน้ี กล่�วอีกนัยหนึ่ง ก�รดำ�รงอยู ่ของกองทัพสหรัฐอเมริก� 

ในภูมิภ�คนี้ได้เพิ่มม�กขึ้น และมีคว�มร่วมมือกับภูมิภ�คม�กขึ้นด้วย

 ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภ�คเอเชีย ปี ค.ศ. 1997-1998 สหรัฐอเมริก�ไม่ได้ให้ก�รช่วยเหลือ

ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�งเต็มท่ี และสนับสนุนนโยบ�ยก�รปรับโครงสร้�งของ 

กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศหรือ IMF อย่�งแนบแน่น ทั้งยังยับยั้งคว�มพย�ย�มของช�ติเอเชีย 

ที่จะแสวงห�ท�งเลือกเชิงนโยบ�ยนอกเหนือจ�กนโยบ�ยของ IMF ส่ิงเหล่�นี้ทำ�ให้ประเทศในเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้ไม่พอใจและขัดแย้งกับสหรัฐอเมริก�ม�กยิ่งขึ้น148 ผู้นำ�เอเชียบ�งคนเสนอกระแส 

ค่�นิยมเอเชีย (Asian Value) เพื่อต่อต้�นท้�ท�ยค่�นิยมและกฎระเบียบจ�กประเทศมห�อำ�น�จ 

ตะวันตก149 จีนได้พย�ย�มเข้�ม�ช่วยเหลือประเทศในเอเชียที่เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ โดยปร�ศจ�ก 

เงื่อนไขเงินกู้ ซึ่งทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศระหว่�งจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับตัวดีขึ้น 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นม�

ช่วงประธำนำธิบดี George W. Bush (ค.ศ. 2001-2009) 

 George W. Bush ขึน้ม�เป็นประธ�น�ธบิดสีหรฐัอเมรกิ� โดยวพิ�กษ์วจิ�รณ์นโยบ�ยต่�งประเทศ

ของ Bill Clinton และเสนอว่�จะมีนโยบ�ยต่�งประเทศที่แตกต่�งไป โดยมีแผนก�รในเอเชีย-แปซิฟิก  

ด้วย “ผลประโยชน์พื้นฐ�น 5 ประก�ร” ดังต่อไปนี้ คือ (1) รักษ�ก�รเข้�ถึงตล�ดเอเชีย (2) สืบเนื่อง 

ก�รดำ�รงอยู่ของทห�รอเมริกัน (3) ป้องกันก�รขึ้นม�มีอำ�น�จของศัตรูในภูมิภ�ค (4) ธำ�รงรักษ�ฐ�นทัพ

อเมริก� (5) ก�รพัฒน�ประช�ธิปไตย150 ทำ�ให้ก�รดำ�เนินนโยบ�ยช่วงก่อน 9/11 สหรัฐอเมริก�มีคว�ม 

ต่อเนื่องม�กกว่�คว�มแตกต่�งจ�กช่วงรัฐบ�ลก่อนหน้�นี้ โดยไม่ได้ริเริ่มนโยบ�ยใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน 

148 โปรดดู Mark T. Berger, The Battle for Asia: From Decolonization to Globalization (London and New  
 York: Routledge, 2004).
149 โปรดดู Richard Robison, “The Reordering of Pax Americana: How Does Southeast Asia Fit in?” in  
 Empire and Neoliberalism in Asia, ed. Vedi R. Hadiz (London and New York: Routledge, 2006), pp. 63-64.
150 Mauzy and Job, “U.S. Policy in Southeast Asia: Limited Re-engagement after Years of Benign  
 Neglect,” pp. 628-9.
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ก็ไม่ได้สร้�งคว�มขัดแย้งหรือศัตรูในภูมิภ�ค แต่อย่�งไรก็ต�มในช่วงแรกของรัฐบ�ล Bush ภูมิภ�ค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้รับคว�มสนใจม�กนัก

 หลังจ�กเหตุก�รณ์ 9/11 ทำ�ให้มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รดำ�เนินนโยบ�ยของสหรัฐอเมริก� 

อย่�งม�ก ทั้งนโยบ�ยภ�ยในประเทศและนโยบ�ยต่�งประเทศ โดยมีคว�มมุ่งเน้นก�รทำ�สงคร�มต่อต้�น

ก�รก่อก�รร้�ย และก�รขจัดก�รแพร่ขย�ยอ�วุธที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง (WMDs) ไปยังรัฐอันธพ�ล 

(rogue states) หรือกลุ่มก่อก�รร้�ย รวมทั้งก�รรักษ�ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริก�อย่�งเต็มที่ทั้งด้�น

ก�รเมือง ก�รทห�ร คว�มมั่นคง และเศรษฐกิจก�รค้�

 ในด้�นคว�มมั่นคง หลังเหตุก�รณ์ 9/11 สหรัฐอเมริก�เริ่มกลับม�ให้คว�มสนใจภูมิภ�ค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม�กขึ้น หลังจ�กเพิกเฉยกับภูมิภ�คนี้ในช่วงเวล�ที่ผ่�นม�151 โดยมองภูมิภ�ค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐ�นะที่เป็น “หน้�ด่�นแห่งที่สอง” (Second Front) ของสงคร�มก�รต่อต้�น

ก�รก่อก�รร้�ย (War on Terror)152 อย่�งไรก็ดี สหรัฐอเมริก�ก็ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รต่อต้�น 

ก�รก่อก�รร้�ยในภูมิภ�คตะวันออกกล�งม�กกว่� จ�กยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงแห่งช�ติปี ค.ศ. 2002  

(National Security Strategy: NSS 2002)153 มีคว�มชัดเจนว่�เป้�ประสงค์ของสหรัฐอเมริก�คือ  

(1) สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับพันธมิตรในก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย (2) ร่วมกับประเทศอื่นในก�รยุติ 

ข้อพิพ�ทในภูมิภ�ค (3) ป้องกันศัตรูของสหรัฐอเมริก� ร่วมกันกับมิตรประเทศ จ�กอ�วุธที่มีอ�นุภ�พ 

ทำ�ล�ยล้�งสูงและ (4) ขย�ยก�รพัฒน�ด้วยก�รเสริมสร้�งประช�ธิปไตยและสังคมเสรี

 สหรัฐอเมริก�พย�ย�มท่ีจะเข้�ม�ปรับปรุงและกระชับคว�มสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่� โดยเพิ่ม

คว�มสัมพันธ์ท�งกล�โหมกับออสเตรเลียและสิงคโปร์ม�กข้ึน และพัฒน�กลไกพันธมิตรสำ�คัญ 

ของสหรัฐอเมริก�ด้วยก�รยกสถ�นะให้ฟิลิปปินส์และไทยเป็นพันธมิตรหลักนอกเนโต้หรือ MNNA  

(Major-non NATO Ally) ซึง่ไทยและฟิลิปปินส์ได้ส่งทห�รพฒัน�เข้�ไปร่วมปฏบิตักิ�รในสงคร�มอริกัด้วย154 

151 Hung Ming-Te and Tony Tai-Ting Liu, “Sino-U.S. Strategic Competition in Southeast Asia: China’s  
 Rise and U.S. Foreign Policy Transformation since 9/11,” Political Perspective, Vol. 5: No. 3 (2011), p. 102.
152 John Gershman, “Is Southeast Asia the Second Front?” Foreign Affairs, July/ August 2002, pp. 60-74. 
153 “The National Security Strategy of the United States of America,” September, 2002, available at  
 http://www.state.gov/documents /organization/63562.pdf 
154 โปรดดู Jim Glassman, “US Foreign Policy and the War on Terror in South-East Asia”, in The Political  
 Economy of South-East Asia: Markets, Power and Contestation, eds. Garry Rodan, Kevin Hewison  
 and Richard Robison, 3rd Edition (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 221-239. 
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สหรัฐอเมริก�ยังสร้�งโอก�สในก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับอินโดนีเซียและม�เลเซีย พร้อมๆ กับส่งเสริม

คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเวียดน�ม กัมพูช� ล�ว บรูไน และติมอร์-เลสเต ซึ่งแน่นอนว่�สหรัฐอเมริก�

พย�ย�มที่จะเข้�ม�เกี่ยวพันกับคว�มมั่งคงในก�รเดินเรือของภูมิภ�คนี้155

 ในปี ค.ศ. 2002 สหรัฐอเมริก�และอ�เซียน ได้ลงน�มในแถลงก�รณ์ร่วมเพ่ือคว�มร่วมมือ 

ด้�นก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย (Joint Declaration for Cooperation to combat International 

Terrorism156) ซึง่เป็นเครือ่งชีช้ดัว่�ภมิูภ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นพนัธมติรอนัสำ�คญัของสหรฐัอเมรกิ�

ในก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย

 อย่�งไรก็ต�ม ในมุมมองของสหรัฐอเมริก�แล้ว ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพ�ะ 

ในภ�คพืน้ทะเลหรอืหมูเ่ก�ะ มีประช�กรมสุลิมอ�ศยัอยูม่�ก มกีลุม่เคลือ่นไหวทีห่ล�กหล�ย และก�รเดินท�ง 

เคลื่อนย้�ยสะดวก กอปรกับเหตุก�รณ์ว�งระเบิดที่บ�หลี ในเดือนตุล�คม ค.ศ. 2002 และที่โรงแรม  

Marriott ในกรุงจ�ก�ร์ต�ในปี ค.ศ. 2003 ทำ�ให้มีคว�มเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อก�รร้�ยเด่นชัดขึ้น ซ่ึงม ี

หลักฐ�นก�รเชื่อมโยงกับกลุ่ม Al-Qaeda กับกลุ่ม Jemaah Islamiyah หรือ JI และกลุ่ม Abu Sayyaf 

อีกด้วย

 ในขณะเดียวกันในด้�นก�รทห�ร สหรัฐอเมริก�มีบทบ�ทอย่�งม�กในช่วงสงคร�มเย็น  

ต่อม�สหรัฐอเมริก�ก็พย�ย�มเข้�ม�เพ่ิมคว�มร่วมมือท�งทห�รในภูมิภ�คนี้ม�กขึ้นและสร้�งปฏิบัติก�ร 

ท�งทห�รร่วม (Joint Military Exercise) สำ�หรับฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริก�เข้�ม�ทำ� Visiting Forces 

Agreement ซึ่งสร้�งกรอบท�งกฎหม�ยสำ�หรับปฏิบัติก�รท�งทห�รร่วมกันระหว่�งฟิลิปปินส์กับ

สหรัฐอเมริก� ในเดือนมกร�คม ค.ศ. 2002 สหรัฐอเมริก� ได้ส่งทห�ร 650 น�ยเดินท�งไปยัง Mindanao 

ท�งภ�คใต้ของฟิลิปปินส์ เพื่อสู ้รบกับกลุ ่มก่อก�รร้�ย Abu Sayyaf157 ในเวล�ต่อม�ยังมีก�ร 

เปิดฐ�นทัพอ�ก�ศ Clark Air Base และฐ�นทัพเรือ Subic Bay Naval Base ใหม่อีกครั้งเพ่ือให้

สหรัฐอเมริก�ใช้ในก�รทำ�สงคร�มต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย

155 Ming-Te and Liu, “Sino-U.S. Strategic Competition in Southeast Asia”, p. 103
156 ASEAN, “Joint Declaration for Cooperation to combat International Terrorism,” October 17, 2012,  
 available at http://www.asean.org /news/item/ ASEAN -united-states-of-america-joint-declaration- 
 for-cooperation-to-combat-international-terrorism-bandar-seri-begawan-1-august-2002-5.
157 Glassman, “US Foreign Policy and the War on Terror in South-East Asia”, pp. 229-230. 
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 สำ�หรบัปฏบิตักิ�รซ้อมรบร่วม Cobra Gold ซึง่เป็นก�รฝึกทวภิ�ครีะหว่�งไทยและสหรัฐอเมริก�

ดำ�เนินม�ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1982 และในปี ค.ศ. 2001 ได้รบัเอ�ประเทศผูส้งัเกตก�รณ์ (observer) คอื สงิคโปร์

เข้�ร่วมรบด้วย และในปี ค.ศ. 2007 ขย�ยประเทศเข้�ร่วมหลักเป็น 5 ประเทศ คือ ไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริก�158

 สำ�หรับสิงคโปร์แล้ว คว�มร่วมมือกับสหรัฐอเมริก�มีคว�มแนบแน่นม�กยิ่งขึ้นจ�กคว�มร่วมมือ

ท�งก�รทห�รและคว�มมั่นคง (Closer Cooperation Partnership in Defense and Security)  

ในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งรวมถึงคว�มร่วมมือในก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย ก�รต่อต้�นก�รแพร่ขย�ยอ�วุธ 

(anti-proliferation) ปฏิบัติก�รท�งทห�รร่วม (joint military exercise) ก�รอบรมท�งทห�รร่วม  

(joint military training) ก�รเจรจ�ท�งด้�นนโยบ�ย (policy dialogue) และก�รแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

ท�งทห�ร (exchange in defense technology)

 ในด้�นเศรษฐกิจ สมัยประธ�น�ธิบดี Bush สหรัฐอเมริก�ได้ถอยตัวออกจ�กกรอบก�รเจรจ�

แบบพหุภ�คีในภูมิภ�คเช่น APEC แล้วให้คว�มสนใจกับก�รเจรจ�ข้อตกลงก�รค้�เสรีแบบทวิภ�คี  

(FTA) ม�กข้ึน โดยริเริ่ม Enterprise for ASEAN Initiative หรือ EAI ในเดือนตุล�คม ค.ศ. 2002  

เพื่อเสนอก�รเจรจ�ก�รค้�เสรีกับประเทศต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนฐ�นของแนวคิด 

“ก�รตอบโต้ก�รก่อก�รร้�ยด้วยก�รค้�”159 อนึ่ง ก�รแถลงนโยบ�ยดังกล่�วเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วหลังจ�ก 

ก�รก่อก�รร้�ยที่บ�หลี ภ�ยใต้คว�มร่วมมือนี้จะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ก�รค้�เสรีและแผนก�รเพ่ือนำ�ไปสู่ 

ก�รเจรจ�เขตก�รค้�เสรีกับสหรัฐอเมริก�ในอน�คต ม�กไปกว่�นั้นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รค้�แบบเสรีนิยม 

สหรัฐอเมริก�เรียกร้องให้คู ่เจรจ� FTA ควรจะเป็นสม�ชิกของ WTO และลงน�มใน Trade and  

Investment Framework Agreement (TIFA) ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เมียนม� กัมพูช� เวียดน�ม ไทย 

และสิงคโปร์ได้ลงน�ม TIFA กับสหรัฐอเมริก�เรียบร้อยแล้ว แต่ในปัจจุบันก็มีเพียงสิงคโปร์เท่�นั้นที่ได้ 

ดำ�เนินก�รจัดทำ� FTA กับสหรัฐอเมริก�เป็นผลสำ�เร็จในปี ค.ศ. 2003160

158 “Cobra Gold,” Global Security, available at http://www.globalsecurity.org/military/ops/ 
 cobra-gold-2007.htm
159 White House, Office of Press Secretary, “Enterprise for ASEAN Initiative,” October 26, 2002, available  
 at http://2001-2009.state.gov/ p/eap/rls/14700.htm.
160 Ming-Te and Liu, “Sino-U.S. Strategic Competition in Southeast Asia”, p. 105
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 โดยสรุปรวมแล้ว นโยบ�ยต่�งประเทศช่วง Bush ต่อภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเน้น 

ด้�นก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย และเพิกเฉยต่อประเด็นด้�นอื่น อีกทั้งยังไม่เข้�ร่วมในเวทีระหว่�งประเทศ

ในระดับพหุภ�คี161 แต่กลับใช้วิธีก�รแบบทวิภ�คีม�กว่� ถึงแม้ว่�จะมีก�รดำ�เนินก�รส่งเอกอัครร�ชทูต

สหรัฐอเมริก�ไปประจำ�ยังอ�เซียนเป็นก�รถ�วร และก�รจัดทำ� TIFA แต่ในหล�ยครั้งสหรัฐอเมริก� 

ได้แสดงให้เห็นถึงคว�มไม่สนใจในภูมิภ�คนี้ เช่น ก�รไม่เดินท�งเข้�ร่วมก�รประชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศ

ของ ARF ถึง 2 ครั้งของน�ง Condoleezza Rice รัฐมนตรีต่�งประเทศในขณะนั้น และก�รยกเลิก 

ก�รเดินท�งม�ประชุมสุดยอดผู้นำ�สหรัฐอเมริก�และอ�เซียน ในปี ค.ศ. 2007 ของประธ�น�ธิบดี Bush 

เป็นต้น

 อ�จกล่�วได้ว่� ประก�รแรก นโยบ�ยต่�งประเทศของ Bush ซึ่งมุ่งเน้นสงคร�มต่อต้�น 

ก�รก่อก�รร้�ยนั้นเผชิญกับกระแสต่อต้�นและวิพ�ษ์วิจ�รณ์อย่�งม�กทั้งในระดับผู้กำ�หนดนโยบ�ย 

และระดับภ�คประช�สังคม162 และประก�รท่ีสอง คว�มไม่ต่อเนื่องของนโยบ�ยต่�งประเทศก่อให้เกิด 

คว�มไม่มั่นใจในหมู่ประเทศเอเชียที่เป็นพันธมิตรและสห�ยของสหรัฐอเมริก� ถึงคว�มชัดเจนของ

ยุทธศ�สตร์ของสหรัฐอเมริก� ในเอเชีย-แปซิฟิก

ช่วงประธำนำธิบดี Barack H. Obama (ค.ศ. 2009-2016) 

 ประธ�น�ธิบดี Obama ให้คว�มสนใจในก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิดกับอ�เซียนม�กข้ึน163 

เห็นได้จ�กก�รเดินท�งเยือนสำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียน ณ กรุงจ�ก�ร์ต� ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือน

กุมภ�พันธ์ ปี ค.ศ. 2009 ของ Hillary Clinton รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ และอีกครั้ง 

ในเดือนพฤษภ�คมปีเดียวกัน ได้เดินท�งเข้�ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศของ ARF ท่ีประเทศไทย 

ม�กกว่�นั้นก�รเดินท�งเพื่อเข้�ร่วมประชุมผู้นำ� APEC ที่สิงคโปร์ ในเดือนพฤศจิก�ยนปี ค.ศ. 2009164  

ของประธ�น�ธิบดี Obama

161 Congressional Research Service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” November 16, 2009, p. 1
162 Robert Sutter, “The United States in Asia: Challenged but Durable Leadership”, in International  
 Relations of Asia, eds. David Shambaugh and Michael Yahuda (Lanham: Rowman and Littlefield,  
 2008), p. 89.
163 Congressional Research Service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” November 16, 2009.
164 Congressional Research Service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” p. 2.
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 ต่�งจ�กนโยบ�ยของสมัยประธ�น�ธิบดี Bush รัฐบ�ลของ Obama ให้คว�มสนใจกับก�ร 

เข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรับฟังอย่�งระมัดระวังในประเด็นปัญห�ต่�งๆ  

ทีเ่กิดขึน้ในภูมภิ�ค และร่วมมอืในระดบัพหภุ�คโีดยเฉพ�ะอ�เซยีน เพ่ือร่วมมือในประเดน็ทีเ่ป็นผลประโยชน์

ร่วมกัน165 เช่น คว�มมั่นคงท�งทะเล ก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยและสิทธิมนุษยชน คว�มร่วมมือ 

ท�งเศรษฐกิจและก�รค้� ก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย ก�รต่อสู้กับขบวนก�รค้�ย�เสพติดและค้�มนุษย์ 

เป็นต้น166 ทั้งนี้สหรัฐอเมริก�ภ�ยใต้ประธ�น�ธิบดี Obama ยังได้เข้�ร่วมก�รประชุม EAS ด้วยในปี  

ค.ศ. 2011167

 อย่�งไรก็ต�มเป็นที่น่�สังเกตว่� ก�รให้คว�มสำ�คัญกับภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ม�กขึ้น

ของสหรัฐอเมริก�เป็นเพียงแค่คว�มต้องก�รสกัดกั้นก�รแพร่ขย�ยอำ�น�จและอิทธิพลของจีน  

โดยสหรัฐอเมริก�มองว่�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีคว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

กับจีนม�อย่�งย�วน�น และมีก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ให้เน้นเฟ้นม�กขึ้น ซึ่งแน่นอนว่�เป็นอุปสรรค 

ต่อบทบ�ทและสถ�นะของสหรัฐอเมริก�ในภูมิภ�คนี้ อีกทั้งสหรัฐอเมริก�ก็ยังต้องเผชิญกับอีกหล�ย

มห�อำ�น�จที่พย�ย�มเข้�ม�มีบทบ�ทเช่น ญี่ปุ่น อินเดีย และสหภ�พยุโรป เป็นต้น168 จึงอ�จเป็นเหตุผล

ประก�รสำ�คัญท่ีทำ�ให้สหรัฐอเมริก�ในสมัย Obama จำ�เป็นจะต้องปรับบทบ�ทตัวเองในภูมิภ�คนี้  

เพื่อถ่วงดุลและยับยั้งก�รขึ้นม�มีอำ�น�จของจีน169 โดยเฉพ�ะประเด็นเสรีภ�พในก�รเดินเรือ (Freedom 

of Navigation) ซึ่งรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�เห็นว่�เป็นผลประโยชน์แห่งช�ติ (National Interest)  

ของสหรัฐอเมริก�

165 Congressional Research Service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” p. 1.
166 Congressional Research Service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” p. 1.
167 ในระยะหลังม�นี้ Obama ไม่เข้�ร่วมก�รประชุม EAS ซึ่งสร้�งข้อกังข�ต่อนโยบ�ยต่�งประเทศสหรัฐอเมริก�  
 ที่มุ่งหันม�ห�เอเชียม�กขึ้น
168 Congressional Research Service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” p. 1.
169 Renato Cruz De Castro, “The Obama Administration’s Strategic Pivot to Asia: From a Diplomatic to  
 Strategic Constrainment of an Emergent China?,” The Korea Journal of Defense Analysis, vol. 25,  
 No.3, September 2013, 331
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 ในมิติด้�นคว�มมั่นคง ยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� คือ  

ก�รธำ�รงรักษ�อิทธิพลท�งก�รทูตและก�รทห�ร สร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีของสหรัฐอเมริก� รักษ�คว�มมั่นคง

ระหว่�งประเทศ และเป็นผู้นำ�ของโลก170 Obama แสดงออกถึงคว�มต้องก�รท่ีจะให้สหรัฐอเมริก� 

กลับม�มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแสวงห�คว�มร่วมมือทวิภ�คีกับบรรด�ช�ติอ�เซียน

 ด้�นคว�มมั่นคง ก�รเดินท�งเยือนภูมิภ�คนี้ของ Clinton ในปี ค.ศ. 2009 ได้ลงน�ม 

ในสนธสิญัญ�ไมตรแีละคว�มร่วมมอืในอ�เซยีน (Treaty of Amity and Cooperation: TAC) ทีก่�รประชมุ 

ARF ทีจ่งัหวดัภูเกต็ แม้ว่�จะช้�กว่�จนีซึง่ลงน�มในปี ค.ศ. 2003 กต็�ม และเป็นมห�อำ�น�จประเทศสดุท้�ย

ทีล่งน�มในสนธสิญัญ�นี ้ท้ังนีก้เ็พือ่แสดงถึงก�รยอมรบัในข้อตกลงและปทสัถ�นร่วมกันกบัประเทศสม�ชกิ

อ�เซียน ว่�จะใช้วิธีก�รอย่�งสันติเพื่อยุติและแก้ไขปัญห�ในภูมิภ�ค171

 สหรฐัอเมรกิ�ในช่วงเวล�นีพ้ย�ย�มเข้�ม�เสริมสร้�งอทิธพิลและขย�ยคว�มร่วมมือท�งก�รทห�ร

กับประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่ Hillary Clinton เรียกว่� ก�รทูตเชิงรุก (forward- 

deployed diplomacy)172 เช่น ในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 2010 ก�รซ้อมรบ Cobra Gold ร่วมกัน  

นำ�โดยสหรัฐอเมริก�และประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมีประเทศเข้�ร่วมอีก 14 ประเทศ  

ในด้�นคว�มมั่นคงท�งทะเล สหรัฐอเมริก�ได้มีก�รซ้อมรบท�งทะเลร่วมกันกับเวียดน�ม และก�รซ้อมรบ

ท�งทห�ร Balikatan หรือ Shoulder-to-shoulder ร่วมกับฟิลิปปินส์173 ในปี ค.ศ. 2013 รวมถึง 

คว�มร่วมมือ Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)174 ซึ่งสหรัฐอเมริก�นำ�โดย 

กองทัพเรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งคว�มร่วมมือและทักษะในระดับภูมิภ�ค ดำ�เนินก�รม�ต้ังแต่ปี  

ค.ศ. 1995 โดยมีประเทศเข้�ร่วม คือ บังกล�เทศ บรูไน กัมพูช� อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

และไทย อย่�งไรก็ต�ม วัตถุประสงค์ของก�รซ้อมรบในหล�ยประเทศของสหรัฐอเมริก�ได้ขย�ยไปสู ่

มิติท�งด้�นก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นสิทธิมนุษยชน คว�มช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ และก�รป้องกัน 

ลักลอบค้�ย�เสพติดม�กขึ้น

170 Ming-Te and Liu, “Sino-U.S. Strategic Competition in Southeast Asia”, p. 106.
171 Congressional Research Service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” p. 16
172 Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, November 2011.
173 Embassy of United States Manila-Philippines, “Balikatan Joint Exercise Returns to Philippines in  
 2013,” March 12, 2013, available at http://manila.usembassy.gov/balikatan2013.html
174 “Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT),” Global Security, available at http://www. 
 globalsecurity.org/military/ ops/carat.htm.
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 สำ�หรับด้�นเศรษฐกิจแล้ว สหรัฐอเมริก�ได้รับแรงกดดันอย่�งม�กต่อนโยบ�ยในอดีต และ 

ก�รขย�ยตวัท�งก�รค้�ระหว่�งจนีและอ�เซยีน ซึง่ขย�ยตวัอย่�งม�ก ทำ�ให้ในปี ค.ศ. 2009 ประธ�น�ธบิด ี 

Obama ได้ประก�ศก�รเข้�ร่วม TPP และใช้กลไกนีเ้ป็นส่วนสำ�คญัในยทุธศ�สตร์ก�รค้�ของสหรัฐอเมริก� 

ซึ่ง TPP เริ่มเจรจ�ในปี ค.ศ. 1998 ระหว่�งสหรัฐอเมริก� ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์และชิลี และ

กล�ยเป็น P-4 (Transpacific Strategic and Economic Partnership) ในปี ค.ศ. 2005 ด้วย สหรฐัอเมรกิ�

มีท่�ทีในก�รสนับสนุนก�รจัดตั้ง FTAAP (Free Trade Area of the Asia Pacific) ในหล�ยประเทศ175  

ซึง่แน่นอนว่�เป็นก�รถ่วงดุลจนีทีเ่ข้�ม�มอีทิธพิลในภมิูภ�คเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ในด้�นเศรษฐกจิม�กขึน้

 ประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก� Barack H. Obama ได้ประก�ศนโยบายการหันหาเอเชีย  

(Pivot to Asia) หรือยุทธศาสตร์การปรับดุลอำานาจใหม่ (Rebalancing strategy) ตั้งแต่ ค.ศ. 2011  

เป็นต้นม�176 โดยเป็นคว�มพย�ย�มที่จะฟื้นฟูดุลแห่งอำ�น�จใหม่ในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก ภ�ยใต้

ยุทธศ�สตร์ก�รหันห�เอเชียนี้ สหรัฐอเมริก� กลับม�ให้คว�มสำ�คัญ และทุ่มทรัพย�กรต่�งๆ ม�ยังภูมิภ�ค

เอเชีย-แปซิฟิกม�กขึ้น โดยโยกย้�ยกำ�ลังท�งทห�รร้อยละ 60 ม�ยังภูมิภ�คนี้ (จ�กเดิมมีเพียงร้อยละ 50) 

ธำ�รงรักษ�พันธมิตรเดิมและเสริมสร้�งพันธมิตรใหม่ท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจและคว�มมั่นคง บูรณ�ก�ร 

กบัสถ�บนัหรอืองค์ก�รระหว�่งประเทศในระดบัภมูภิ�ค รวมทั้งพย�ย�มสร้�งภ�พลกัษณข์องก�รปกป้อง

รักษ�ผลประโยชน์ร่วมของภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก เช่น เสรีภ�พในก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ส�กล (freedom 

of navigation) เป็นต้น โจทย์ที่สำ�คัญที่สุดของสหรัฐอเมริก� คือ ก�รตอบโต้กับก�รผง�ดขึ้นม� 

ของมห�อำ�น�จใหม่อย่�งจีน ซึ่งดูเหมือนจะมีนโยบ�ยต่�งประเทศที่แข็งกร้�วต้ังแต่ช่วง ค.ศ. 2009  

เป็นต้นม�177

175 Ming-Te and Liu, “Sino-U.S. Strategic Competition in Southeast Asia”, p. 108.
176 โปรดดู Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, November 2011; Kurt M.  
 Campbell, and Ely Ratner, “Far Eastern Promises: Why Washington Should Focus on Asia”, Foreign  
 Affairs, Vol. 93: No. 3 (May/ June 2014), pp. 106-116; Jeffrey A. Bader, Obama and China’s Rise: An  
 Insider’s Account of America’s Asia Strategy (Washington, D.C: Brookings Institution, 2012); Martin  
 S. Indyk, et al., Bending History: Barack Obama’s Foreign Policy (Washington, D.C: Brookings  
 Institution, 2012); Oliver Turner, “The US ‘Pivot’ to the Asia Pacific”, in Obama and the World: New  
 Directions in US Foreign Policy, eds. Inderjeet Parmer et al., 2nd Edition (London and New York:  
 Routledge, 2014), pp. 219-230. เป็นต้น
177 Susan Shirk, “The Domestic Context of Chinese Foreign Security Policies”, in The Oxford Handbook  
 of the International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot  
 (Oxford: Oxford University Press, 2014), pp. 398-400; Alastair Iain Johnston, “How New and Assertive  
 Is China’s New Assertiveness?” International Security, Vol. 37: No. 4 (Spring 2013): pp. 7-48.
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 นโยบ�ยก�รปรบัดลุอำ�น�จใหม่กบัเอเชีย ได้รบัก�รบรรจไุว้ในแผน “ยทุธศ�สตร์คว�มมัน่คงแห่งช�ติ 

ของสหรัฐอเมริก�” (National Security Strategy: NSS) ฉบับล่�สุด ท่ีออกม�เม่ือเดือนกุมภ�พันธ์  

ค.ศ. 2015 ยทุธศ�สตร์ฉบบันีม้ขีึน้เพือ่ตอบสนองต่อคว�มท้�ท�ยในด้�นต่�งๆ ในปัจจุบนัของสหรัฐอเมริก� 

นโยบ�ยก�รปรบัดลุอำ�น�จใหม่กบัเอเชยีมขีึน้เพือ่หนักลับม�ให้คว�มสนใจกบัจีนและประเดน็ปัญห�ต่�งๆ 

ทีพ่นัธมติรในเอเชยีกำ�ลงัเผชญิอยูอ่กีครัง้ หลงัจ�กมุง่คว�มสนใจหลักไปกบัสงคร�มต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย

ในช่วงสมัยประธ�น�ธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่� สหรัฐอเมริก�พย�ย�มจำ�กัดอิทธิพล

ของจีนในเวทีโลก ด้วยม�ตรก�รคว�มมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม แม้ว่�สหรัฐอเมริก� 

จะออกตัวในยุทธศ�สตร์ฉบับล่�สุดว่� “คว�มร่วมมือกับจีนกว้�งขว�งอย่�งไม่เคยมีม�ก่อน”178 ก็ต�ม 

นโยบ�ยก�รปรับสมดุลใหม่กับเอเชียส�ม�รถแบ่งได้เป็นประเด็นต่�งๆ ดังนี้

 • ด้านความมั่นคง 

 นอกจ�กก�รโยกย้�ยกองกำ�ลังท�งก�รทห�รของสหรัฐอเมริก�ม�ยังเอเชียเพ่ิมขึ้นเป็น 

ร้อยละ 60 ภ�ยในปี ค.ศ. 2020 สหรฐัอเมรกิ�ได้เข้�ม�มบีทบ�ทและส่งเสริมคว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คง

กับประเทศพันธมิตรของตนเพื่อป้องปร�มคว�มขัดแย้งในส�มเรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 

 1) ข้อพิพ�ทด้�นดินแดนระหว่�งจีนกับญี่ปุ่น เก�หลีใต้ และอ�เซียน ซึ่งพิพ�ทกันในประเด็น

เรือ่งหมูเ่ก�ะเซนค�ก/ุเตยีวหย ูหมูเ่ก�ะดอ็กโด และหมูเ่ก�ะในทะเลจีนใต้ ทัง้นี ้สหรัฐอเมริก�ได้ใช้ม�ตรก�ร

ท�งก�รทห�ร ได้แก่ ก�รสอดแนม ก�รเคลือ่นย้�ยกำ�ลงัพลในน่�นนำ�้ต่�งๆ รวมไปถงึก�รพัฒน�คว�มร่วมมอื 

ด้�นคว�มมัน่คงกับพนัธมติรกบัญีปุ่่นและเก�หลใีต้ เพ่ือรบัมอืกบัข้อพพิ�ทด้�นเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนอื  

และเสริมคว�มร่วมมือกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์179 เวียดน�ม และฟื้นคว�มสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์  

เพื่อรับมือกับข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ 

 2) คว�มขัดแย้งเรื่องก�รพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือ และก�รพัฒน�กองทัพของจีน 

สหรัฐอเมริก�ได้พย�ย�มใช้ก�รทูตเพื่อเจรจ�และกดดันเก�หลีเหนือ ส่วนกรณีของจีนนั้น ไม่ได้ม ี

ม�ตรก�รพิเศษอะไรม�กนัก180

178 “National Security Strategy”, February 2015, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/ 
 files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
179 “National Security Strategy”, February 2015, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/ 
 files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
180 “National Security Strategy”, February 2015, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/ 
 files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
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 3) คว�มขัดแย้งด้�นไซเบอร์ท่ีสหรัฐอเมริก�มีกับจีนและเก�หลีเหนือ สหรัฐอเมริก�ได้ออกม�

วิจ�รณ์ว่�จีนได้ทำ�ก�รแฮกเข้�ไปในระบบคว�มมั่นคงของสหรัฐอเมริก�181 ส่วนเก�หลีเหนือนั้น ได้ทำ�ก�ร 

แฮกระบบของบริษทัโซนีจ่นเกดิขดัข้อง เนือ่งม�จ�กภ�พยนตร์เรือ่ง The Interview ของค่�ยโซนีท่ีว่จิ�รณ์

เสียดสีรัฐบ�ลของเก�หลีเหนือ182

 • ด้านเศรษฐกจิ สหรฐัอเมรกิ�ได้พย�ย�มสร้�งเขตท�งก�รค้�ทีเ่รียกว่� “หุน้ส่วนข้�มมห�สมทุร

เอเชยีแปซฟิิก” (Trans-Pacific Partnership: TPP) กบัประเทศต่�งๆ กว่� 12 ประเทศในภมูภิ�คดังกล่�ว

ซึ่งนับเป็น 40% ของก�รค้�ท่ัวโลกท้ังหมด เพื่อสร้�งตล�ดเสรี ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่สหรัฐอเมริก�  

และแบ่งประโยชน์ให้แก่หุ้นส่วน แต่มิได้ชักชวนจีนเข้�ร่วมด้วย183 อนึ่ง ในวันที่ 29 มิถุน�ยน ค.ศ. 2015 

รฐัสภ�คองเกรสของสหรฐัอเมรกิ� ได้ผ่�นกฎหม�ยให้อำ�น�จส่งเสรมิก�รค้� (Trade Promotion Authority)  

ซึง่ให้อำ�น�จในก�รเจรจ�ต่อรองแบบรวบรดัแก่ประธ�น�ธบิดีเป็นระยะเวล� 6 ปี ซ่ึงจะช่วยเร่งกระบวนก�ร

จัดทำ�คว�มตกลงก�รค้� TPP ม�กขึ้น 

 • ด้านสงัคม รวมไปถงึ “จะรกัษ�ข้อภ�ระผูกพันทีม่กีบัประเทศเก�หลีใต้ ญีปุ่น่ ฟิลปิปินส์ และ

ประเทศไทย พร้อมกับกระตุ้นส่งเสริมให้ประเทศได้กลับสู่ก�รเป็นประช�ธิปไตยโดยเร็ว” นอกจ�กนี ้

สหรัฐอเมริก�ยังจะ “สนับสนุนประช�ชนของพม่�ให้รักษ�และพัฒน�ก�รปฏิรูปให้หยั่งลึก รวมไปถึง 

ก�รหลอมรวมประช�ธิปไตยและสร้�งคว�มปรองดองของช�ติ” ด้วย184

 กล่�วโดยสรุป บทบ�ทของสหรัฐอเมริก�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงคร�มเย็น  

จ�กคว�มสัมพันธ์และประวัติศ�สตร์ท่ีเกี่ยวพันกันอย่�งย�วน�น แม้ว่�ในช่วงประธ�น�ธิบดี Bush  

จะไม่ได้ให้คว�มสนใจภูมิภ�คโดยตรง แต่ยังคงรักษ�คว�มสัมพันธ์เอ�ไว้โดยเฉพ�ะด้�นคว�มมั่นคงและ

เศรษฐกิจเอ�ไว้ และในช่วงหลังเหตุก�รณ์ 9/11 ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมีบทบ�ทและ 

ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริก�ม�กข้ึน ในฐ�นะท่ีเป็นพันธมิตรสำ�คัญเพื่อก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย และ 

ในสมัยของประธ�น�ธิบดี Obama สหรัฐอเมริก�มีคว�มกังวลต่อก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนและก�รขย�ย

อิทธิพลเข้�ม�ในภูมิภ�คนี้ของจีน ทำ�ให้สหรัฐอเมริก�เร่ิมปรับบทบ�ทของตนเองให้เข้�ม�เกี่ยวพัน 

และร่วมมือในภูมิภ�คม�กขึ้นในทุกๆ ด้�น โดนเฉพ�ะประเด็นปัญห�ในทะเลจีนใต้ เป็นต้น

181 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33028158
182 http://www.theguardian.com/film/2015/feb/04/guardians-peace-revenge-hack-sony-finances- 
 unscathed
183 “National Security Strategy”, February 2015, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/ 
 files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
184 “National Security Strategy”, February 2015, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/ 
 files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
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จีน
เกริ่นน�ำ

 จีนแม้ว่�จะมีระบอบก�รเมืองแบบคอมมิวนิสต์ แต่ก็มีก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจแบบตล�ดเสรี

ม�ตั้งแต่นโยบ�ยสี่ทันสมัยภ�ยใต้เติ้ง เสี่ยวผิง ใน ค.ศ. 1978 ซ่ึงทำ�ให้จีนก้�วกระโดดท�งเศรษฐกิจ 

อย่�งรวดเร็ว ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991–2013185 

หลังสิ้นสุดสงคร�มเย็น จีนได้บูรณ�ก�รเข้�สู ่กระแสโลก�ภิวัตน์และสถ�บันระหว่�งประเทศต่�งๆ  

ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภ�ค186 ในปัจจุบัน จีนเป็นประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่มีก�รเติบโตอย่�งรวดเร็ว 

ม�กที่สุด และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้น จีนมีขน�ดเศรษฐกิจเป็นลำ�ดับที่สองของโลก แทนที่ญี่ปุ่น และ

เป็นประเทศที่มีก�รส่งออกม�กที่สุดในโลก อ�จกล่�วได้ว่�จีนกำ�ลังผง�ดขึ้นม�เป็นมห�อำ�น�จใหม่

 จีนที่กำ�ลังผง�ดขึ้นม�นั้นให้คว�มสำ�คัญกับเอเชียในฐ�นะที่เป็น “หลังบ้�น” อย่�งชัดเจน  

ในเชิงภูมิศ�สตร์แล้ว จีนเป็นประเทศขน�ดใหญ่ท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้�นในเอเชียท้ังท�งบก

และท�งทะเล โดยมีพรมแดนท�งบกติดกับ 14 ประเทศในเอเชีย และท�งทะเล จีนได้อ้�งกรรมสิทธิ์ 

เหนือหมู่เก�ะต่�งๆ ทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก ซึ่งทำ�ให้จีนต้องเผชิญกับประเทศเพื่อนบ้�น 

ภมูภิ�คเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้กม็คีว�มสำ�คญัต่อจนีม�กขึน้โดยเฉพ�ะประเดน็ด้�นยทุธศ�สตร์คว�มมัน่คง

และก�รค้�187 โดยในด้�นหน่ึงคือคว�มมั่นคงท�งด้�นพลังง�น ร้อยละ 80 ของก�รขนส่งพลังง�น 

จ�กตะวันออกกล�งไปยังจีนนั้นต้องผ่�นน่�นนำ้�บริเวณนั้น และแหล่งนำ้�มันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ทำ�ให้ภูมิภ�คนี้เป็นผู้ส่งออกร�ยสำ�คัญของจีน188 ยิ่งจีนมีคว�มเติบโตท�งเศรษฐกิจม�กเท่�ใด จีนยิ่งต้อง 

พึ่งพิงก�รนำ�เข้�พลังง�นเพิ่มสูงขึ้นเท่�นั้น ในอีกด้�นหนึ่ง จีนมียุทธศ�สตร์ในก�รรักษ�เส้นท�งเดินเรือ 

ที่มั่นคงและมีเสถียรภ�พ เนื่องจ�กปริม�ณก�รค้�ผ่�นช่องแคบมะละก�มีเพิ่มขึ้นอย่�งมห�ศ�ล

185 Victor Cha, “American Alliances and Asia’s Regional Architecture”, in The Oxford Handbook of the  
 International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot (Oxford:  
 Oxford University Press, 2014), p. 737.
186 บทบ�ทของจีนในสถ�บันระหว่�งประเทศ โปรดดู Rosemary Foot, and Andrew Walter, China, the United  
 States, and Global Order (Cambridge: Cambridge University Press, 2011); David Shambaugh, China  
 Goes Global: The Partial Power (Oxford: Oxford University Press, 2013), Chapter 4; Thomas J.  
 Christensen, The China Challenge: Shaping the Choices of a Rising Power (New York and London:  
 W.W. Norton & Company, 2015), Chapter 5. เป็นต้น
187 Phillips C. Saunders, “China’s Role in Asia: Attractive or Assertive?”, in International Relations of Asia,  
 eds. David Shambaugh and Michael Yahuda, 2nd Edition (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014), p. 149. 
188 โปรดดู Mikkel E. Herberg, “China’s Search for Energy Security: The Implications for Southeast Asia”,  
 in China, the United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and  
 Economics, eds. Evelyn Goh and Sheldon W. Simon (London and New York: Routledge, 2008), pp. 70-88.
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 ในเชิงประวัติศ�สตร์ จีนมีประวัติศ�สตร์ที่เป็นอริกับหล�ยประเทศเพ่ือนบ้�นในภูมิภ�คเอเชีย 

รวมทั้งก�รแข่งขันก�รเป็นผู้นำ�ในโลกคอมมิวนิสต์กับสหภ�พโซเวียต เช่น สงคร�มเวียดน�มหรือวิกฤติก�

รณ์ณ์ในกัมพูช� จีนพย�ย�มเข้�ม�ปรับคว�มสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้�นม�กขึ้น พร้อมกับก�รสร้�ง 

คว�มร่วมมือในหล�ยด้�นและพัฒน�ก�รเจรจ�อย่�งสันติเพ่ือแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งในอดีตกับ 

ประเทศเพื่อนบ้�น

 ในปัจจุบัน โจทย์ของจีนในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกคือ สถ�นะและบทบ�ทของจีนนั้นถูกมอง 

หรือรับรู้จ�กประเทศเพื่อนบ้�นในเอเชียในฐ�นะที่เป็น “มิตร” หรือ “ภัยคุกค�ม”? นโยบ�ยต่�งประเทศ

ของจีนมีคุณลกัษณะแบบดงึดดูหรอืแขง็กร้�ว? จนียงัคงมคีว�มเป็น “Charm Offensive”189 หรอืไม่? และ

จีนที่ผง�ดขึ้นม�ในเชิงอำ�น�จด้�นต่�งๆ จะส�ม�รถแทนที่มห�อำ�น�จเก่�อย่�งสหรัฐอเมริก�หรือไม่ และ

ก�รเปลี่ยนผ่�นเชิงอำ�น�จนั้นจะเป็นไปอย่�งสันติหรือไม่?

 ในที่นี้เสนอว่� จีนมีคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศกับเอเชีย-แปซิฟิกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ 

ช่วงเวล� โดยรวมแล้ว ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 พฤติกรรมระหว่�งประเทศที่ก้�วร้�วของจีน เช่น กรณี

ปัญห�ไต้หวันและทะเลจีนใต้ ก่อให้เกิดคว�มวิตกกังวลถึง “ภัยคุกค�มจีน” แต่ท่�ทีและนโยบ�ย 

ต่�งประเทศของจีนที่ผ่อนปรนและยืนยันคว�มเป็นมิตรม�กขึ้นในช่วงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997-2008  

ก็กลับทำ�ให้คว�มรับรู้ที่มีต่อจีนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในแง่บวกม�กข้ึน โดยประเทศในเอเชียมองว่�จีน 

เป็นหุ้นส่วนและโอก�สท�งเศรษฐกิจเพิ่มม�กขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบทบ�ทของจีนในก�รพย�ย�ม 

ช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในปี ค.ศ. 1997 จนกระทั่งวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

ในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งทำ�ให้จีนมีคว�มมั่นใจในสถ�นะและบทบ�ทของจีนม�กข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับ 

คว�มตกตำ่�ของสหรัฐอเมริก�ในเชิงเปรียบเทียบ อย่�งไรก็ต�ม หลังปี ค.ศ. 2009/2010 เป็นต้นม� ท่�ที

ของจีนดมูคีว�มแขง็กร้�วม�กขึน้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่คว�มขดัแย้งในเร่ืองพรมแดนท�งทะเลทัง้ในทะเลจีนใต้

และทะเลจีนตะวันออก ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ บทบ�ทของจีนกับเอเชีย-แปซิฟิกในช่วง 

ปี ค.ศ. 1989-2009 และในช่วงปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นม�

189 Joshua Kurlantzick, Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World (New Haven:  
 Yale University Press, 2007).
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จีนยุคหลังสงครำมเย็น (ค.ศ. 1989-2009)
 “Observe the development soberly, maintain our position, meet the challenge, 

hide our capacities, bide our time, remain free of ambitions, and never claim leadership”. 

- เติ้ง เสี่ยวผิง190 

 ในช่วงระยะเวล� 20 ปีภ�ยหลังก�รส้ินสุดของสงคร�มเย็น จีนได้ฟื้นฟูสถ�นะและบทบ�ท 

ของประเทศจ�กที่เดิมถูกโดดเด่ียวหลังจ�กเหตุก�รณ์ก�รสังห�รหมู ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในวันที่  

4 มถุิน�ยน ค.ศ. 1989 ไปสูก่�รเป็นมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกจิและก�รเมอืงท่ีสำ�คญัอย่�งม�กในก�รเมอืงโลก  

ทัง้ยงัได้รบัก�รยอมรบัจ�กประเทศเพือ่นบ้�นในเอเชยีม�กขึน้ ในส่วนนีจ้ะกล่�วถงึภ�พรวมของพฒัน�ก�ร

คว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศของจีนกับเอเชียในช่วงสองทศวรรษดังกล่�ว

 เหตุก�รณ์ก�รชุมนุมประท้วงคร้ังใหญ่ของประช�ชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินและก�รปร�บปร�ม

โดยกำ�ลังคว�มรุนแรงของรัฐบ�ลจีนนั้นนำ�ม�สู่ก�รประณ�มก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนและ 

ก�รควำ�่บ�ตรท�งเศรษฐกจิจนีโดยช�ตติะวนัตก ทัง้สหรฐัอเมรกิ�และยโุรป ผูน้ำ�จนีมองว่�ก�รยกประเดน็

เรื่องสิทธิมนุษยชนของตะวันตกนั้นเป็นก�รแทรกแซงกิจก�รภ�ยในของจีน และเป็นคว�มพย�ย�ม 

ของตะวันตกในก�รทำ�ล�ยระบอบก�รเมืองคอมมิวนิสต์พรรคเดียวของจีน รวมทั้งยังสั่นคลอนเสถียรภ�พ

ภ�ยในประเทศอีกด้วย191

 เหตุก�รณ์ก�รสังห�รหมู ่ที่เทียนอันเหมินก่อให้เกิดกระแสอนุรักษ์นิยมซ้�ยจัดท่ีต่อต้�น 

และท้�ท�ยนโยบ�ยก�รเปิดเสรีท�งเศรษฐกจิของเติง้ เส่ียวผงิ และตวัเติง้เอง โดยมองว่�เป็นก�รดำ�เนนิก�ร 

ที่รวดเร็วเกินไปหรือชิงสุกก่อนห่�ม และผิดพล�ด จนกระทั่งก�รเดินท�งลงใต้ของเติ้งในช่วง ค.ศ. 1992 

ซึ่งสร้�งคว�มชอบธรรมกลับคืนม�ให้แก่ตัวเข�และนโยบ�ยก�รเปิดเศรษฐกิจอย่�งรวดเร็วและ 

ก�รบูรณ�ก�รกับระบบเศรษฐกิจโลก โดยเติง้ชีใ้ห้เหน็ว่�ส�เหตุประก�รสำ�คญัประก�รหนึง่ของก�รล่มสล�ย

ของสหภ�พโซเวียตก็คือคว�มล้มเหลวของนโยบ�ยเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชน 

และภัยคุกค�มสำ�คัญของจีนนั้นไม่ใช่ม�จ�กนักปฏิรูปท�งเศรษฐกิจ ห�กแต่ม�จ�กพวกอนุรักษ์นิยม 

ซ้�ยจัด192 บทเรียนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นก็คือ คว�มชอบธรรมและก�รธำ�รงคงอยู ่

190 อ้�งใน Michael Yahuda, “China: China’s Ascent to Global Economic Power and Political Influence”,  
 in The International Politics of the Asia-Pacific, 3rd Edition (London and New York: Routledge, 2011),  
 p. 276.
191 Robert G. Sutter, Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War, 3rd Edition  
 (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012), pp. 132-133.
192 Michael Yahuda, “China: China’s Ascent to Global Economic Power and Political Influence”, p. 273. 
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ของพรรคคอมมิวนิสต์ม�จ�กคว�มเติบโตท�งเศรษฐกิจและกระแสช�ตินิยมภ�ยในประเทศ ผู้นำ�รุ่นที่ 3 

คือ เจียงเจ๋อหมิน (ค.ศ. 1989-2002) และผู้นำ�รุ่นที่ 4 อย่�งหู จินเท� (ค.ศ. 2002-2012) ตระหนักด ี

ถึงภ�รกิจดังกล่�วของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

 อ�จกล่�วได้ว่� เป้�หม�ยหลักท�งด้�นนโยบ�ยต่�งประเทศของจีนน้ันมีพ้ืนฐ�นสำ�คัญ 

ในก�รเมืองภ�ยในของจนี Dai Bingguo, State Councilor ของจนีและผูเ้ชีย่วช�ญด้�นนโยบ�ยต่�งประเทศ

คนสำ�คัญ สรุปว่�ผลประโยชน์หลัก (core interests) ของจีนนั้นมีส�มประก�รด้วยกันดังต่อไปนี้คือ  

หนึ่ง ก�รธำ�รงรักษ�อำ�น�จของระบอบพรรคคอมมิวนิสต์จีนไว้ สอง บูรณ�ภ�พเหนือดินแดนและ 

อำ�น�จอธิปไตย และสาม สภ�พแวดล้อมที่มีเสถียรภ�พที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจต่อไป193 

ในปี ค.ศ. 1992 จนีได้ออกกฎหม�ยโดยนยิ�มดนิแดนในอำ�น�จอธปิไตยของจีนโดยรวมถงึก�รอ้�งกรรมสทิธิ์

ท�งทะเลทั้งหมด รวมท้ังหมู่เก�ะ Spratly ในทะเลจีนใต้ด้วย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับ 

ประเทศเพื่อนบ้�นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หล�ยประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งฟิลิปปินส์และเวียดน�ม  

ใน ค.ศ. 1994 จีนได้เข้�ยึดครองและสร้�งป้องปร�ก�รใน Mischief Reef ในทะเลจีนใต้ซึ่งทำ�ให้ 

มกี�รเผชิญหน้�กบัฟิลปิปินส์ทีอ้่�งกรรมสทิธิเ์หนอืเก�ะดงักล่�ว ปัญห�นีเ้ป็นปัญห�ประก�รแรกในช่วงต้น

ทศวรรษที่ 1990

 ปัญห�ประก�รที่สองได้แก่ ปัญห�ไต้หวัน ซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่ประก�ศหลักก�ร “จีนเดียว”  

(One China) ม�โดยตลอด และคัดค้�นก�รข�ยอ�วุธยุทธปกรณ์ท�งก�รทห�รของสหรัฐอเมริก�ให้แก่

ไต้หวัน ในเดือนมกร�คม ค.ศ. 1995 เจียง เจ๋อหมิน ได้ออกแถลงก�รณ์ 8 ประก�รว่�ด้วยไต้หวัน ซ่ึง 

แสดงถงึคว�มห่วงใยต่อแนวโน้มกระแสก�รแบ่งแยกดินแดนทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยเน้นยำ�้ถงึหลกัก�ร “จนีเดียว” 

ในช่วงปล�ยปี ค.ศ. 1995 ถึงช่วงเดอืนมนี�คม ค.ศ. 1996 จนีได้ฝึกซ้อมรบหล�ยครัง้ รวมทัง้ก�รยงิขปีน�วธุ

ไปยังบริเวณทะเลใกล้กับไต้หวัน เพื่อเป็นก�รตอบโต้กับขบวนก�รอิสรภ�พของไต้หวัน และคว�มไม่พอใจ

ที่มีต่อสหรัฐอเมริก�ที่อนุญ�ตให้ Lee Teng-hui ประธ�น�ธิบดีของไต้หวัน เดินท�งไปเยือนสหรัฐอเมริก� 

และกล่�วสุนทรพจน์ที่มห�วิทย�ลัย Cornell ซึ่งประธ�น�ธิบดี Lee สำ�เร็จก�รศึกษ�ม�194

193 อ้�งใน Thomas J. Christensen, The China Challenge: Shaping the Choices of a Rising Power  
 (New York and London: W.W. Norton & Company, 2015), p. 254.
194 Phillips C. Saunders, “China’s Role in Asia: Attractive or Assertive?”, in International Relations of  
 Asia, eds. David Shambaugh and Michael Yahuda, 2nd Edition (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014),  
 p. 157.



68 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 จ�กปัญห�ต่�งๆ ที่กล่�วม�ทำ�ให้นักวิช�ก�รและนักวิเคร�ะห์จีนศึกษ�ในตะวันตกกล่�วถึง 

“ทฤษฎีภัยคุกค�มจีน” (China Threat Theory) ในห้วงเวล�ดังกล่�ว ผู้นำ�จีนโจมตีแนวคิดทฤษฎ ี

ดังกล่�วอย่�งรุนแรง แต่ก็ตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องยืนยันกับประเทศเพื่อนบ้�นว่�จีนที่เข้มแข็ง 

ม�กยิง่ขึน้นัน้มไิด้เป็นภยัคกุค�มต่อประโยชน์สำ�คญัของบรรด�ประเทศทัง้หล�ย และกล่�วถงึข้อกังวลต่�งๆ 

ในระดับภูมิภ�ค

 แม้ว่�จีนเผชิญกับก�รโดดเดี่ยวในโลกตะวันตกก็ต�ม ปัจจัยในเชิงโครงสร้�งของระบบ 

ระหว่�งประเทศ คือก�รส้ินสุดของสงคร�มเย็น กลับเอ้ืออำ�นวยให้แก่พัฒน�ก�รของจีนในเชิงบวก  

กล่�วคอื หนึง่ ก�รล่มสล�ยของสหภ�พโซเวยีตทำ�ให้จีนหมดปัญห�เร่ือง “ภัยคกุค�ม” จ�กอภมิห�อำ�น�จ

เพื่อนบ้�นที่ทรงอิทธิพลและมีนโยบ�ยต่�งประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ต่อจีน ซึ่งทำ�ให้จีนส�ม�รถทุ่มเท 

ก�รพฒัน�ท�งเศรษฐกจิอย่�งเตม็ทีโ่ดยไม่ต้องกังวลถงึปัญห�คว�มมัน่คงม�กนัก และ สอง กระแสโลก�ภวิตัน์ 

ท�งเศรษฐกิจยิ่งทวีคว�มเข้มข้นม�กข้ึน ทำ�ให้จีนในยุคหลังก�รปฏิรูปท�งเศรษฐกิจ ยิ่งมีระบบเศรษฐกิจ 

ที่เติบโตอย่�งรวดเร็ว จ�กก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจทั้งท�งด้�นก�รค้�และก�รลงทุนกับโลกและ 

ภูมิภ�คเอเชียในยุคโลก�ภิวัตน์

 นอกจ�กนัน้ แม้ว่�จีนถกูกดดนัจ�กช�ติตะวนัตกจ�กเหตกุ�รณ์เทยีนอนัเหมนิ แต่ประเทศเพ่ือนบ้�น 

อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับไม่ได้ดำ�เนินนโยบ�ยประณ�มจีนอย่�งรุนแรง 

หรอืแจ้งชัดแต่อย่�งใด ท้ังนีเ้นือ่งจ�กประเทศต่�งๆ เหล่�นีต่้�งเกรงถึงผลกระทบของนโยบ�ยก�รโดดเด่ียวจีน  

ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบตล�ด และมั่งคั่งม�กขึ้นในภูมิภ�ค จีนเริ่มมีบทบ�ทท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ 

ในเอเชีย-แปซิฟิกม�กขึ้น โดยมีนโยบ�ยต่�งประเทศที่เป็นมิตรหรือ Good Neighbor Policy กับ 

ประเทศเพื่อนบ�้น ซึง่ตั้งอยูบ่นหลักก�รพื้นฐ�น 5 ประก�รเพือ่ก�รอยูร่ว่มกนัอย่�งสันติ (Five Principles 

of Peaceful Coexistence) ในฐ�นะทีเ่ป็นพืน้ฐ�นของนโยบ�ยสำ�หรับสร้�งบรรย�ก�ศทีดี่ระหว่�งประเทศ195 

ประกอบด้วย (1) คว�มเค�รพในอธิปไตยและบูรณภ�พแห่งดินแดนระหว่�งกัน (2) ก�รไม่รุกร�นซึ่งกัน

และกัน (3) ก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในระหว่�งกัน (4) คว�มเสมอภ�คและผลประโยชน์ร่วมกัน  

(5) ก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ

195 Ming-Te and Tony Tai-Ting Liu, “Sino-U.S. Strategic Competition in Southeast Asia”, p. 101.
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 ในช่วงปล�ยสงคร�มเย็น จีนเป็นตัวแสดงหลักในกระบวนก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทของกัมพูช�  

ซึ่งมีส่วนผลักดันให้อินโดนีเซีย สิงคโปร์ร์ และบรไูนยอมรับรองจนีและมีก�รฟ้ืนฟคูว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัน

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990196 นอกจ�กนั้น ในระดับพหุภ�คี จีนยังเข้�ร่วมกรอบคว�มร่วมมือและ 

สถ�บันระหว่�งประเทศต่�งๆ อีกด้วย ในระดับภูมิภ�ค จีนพย�ย�มผลักดันก�รจัดตั้งคว�มสัมพันธ์ 

ที่เป็นท�งก�รกับอ�เซียน ในวันท่ี 19 กรกฎ�คม ค.ศ. 1991 เฉียน ฉีเชิน (Qian Qichen) รัฐมนตรี 

ต่�งประเทศของจีน ได้เดินท�งเข้�ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจีน

เข้�ร่วมก�รประชุมกับ อ�เซียน ต่อม� ในเดือนสิงห�คม ค.ศ. 1991 จีน (พร้อมๆ กับฮ่องกงและไต้หวัน) 

ยงัได้เข้�เป็นสม�ชกิของ APEC และใน ค.ศ. 1994 ร่วมจดัตัง้ก�รประชมุ ARF (ASEAN Regional Forum) 

ซึ่งเป็นกลไกผลักดันว�ระท�งด้�นคว�มมั่นคงระดับภูมิภ�ค สำ�หรับจีนแล้ว ก�รประชุม ARF เป็นกลไก 

อันสำ�คัญที่จีนจะส�ม�รถมีบทบ�ทและจัดระเบียบในภูมิภ�คน้ีได้อย่�งเต็มท่ี และเป็นเวทีสำ�คัญ 

บรรด�ประเทศสม�ชกิอ�เซยีนได้ร่วมมอืกนัจีนในก�รแก้ไขคว�มขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในภมูภิ�คเอเชยี-แปซฟิิก197

 ในระดับโลก จีนได้ลงน�มในข้อตกลงและสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รควบคุมอ�วุธ

ในช่วงต้นทศวรรษที ่1990 เช่น ก�รลงน�มในสนธสิญัญ�ก�รไม่แพร่ขย�ยอ�วธุนวิเคลยีร์ (Non-Proliferation  

Treaty: NPT) ใน ค.ศ. 1992 และก�รลงน�มในสนธสิญัญ�ก�รห้�มทดลองอ�วธุนวิเคลยีร์ (Comprehensive  

Test Ban Treaty) ใน ค.ศ. 1996 รวมทั้งยังสนับสนุนกองกำ�ลังของจีนในปฏิบัติก�รก�รรักษ�สันติภ�พ

ภ�ยใต้องค์ก�รสหประช�ช�ติอีกด้วย เป็นต้น

 ในช่วงกล�งทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นม� แนวโน้มก�รพิจ�รณ�จีนในฐ�นะที่เป็น “ภัยคุกค�ม” 

ดูเหมือนจะลดน้อยลง และปรับตัวเป็น “คว�มท้�ท�ย” หรือ “โอก�ส” ท�งเศรษฐกิจเพิ่มม�กขึ้นแทนที่ 

ทั้งนี้อ�จเกิดจ�กหล�ยปัจจัยด้วยกัน ดังต่อไปนี้ คือ ประก�รแรก จีนอ�ศัยสถ�บันพหุภ�คีในระดับภูมิภ�ค

ในก�รสร้�งคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจจนีและลดคว�มหว�ดกลัวว่�จีนเป็นภยัคกุค�ม รวมทัง้ยงัสร้�งคว�มเข้มแขง็

ให้แก่บทบ�ทของจีนในฐ�นะที่เป็นมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจชั้นนำ�ในภูมิภ�คนี้ ในปี ค.ศ. 1995  

มีก�รจัดก�รประชุม ASEAN-China Forum เป็นครั้งแรกและในปีต่อม� จีนได้เป็นหุ้นส่วนก�รเจรจ� 

(dialogue partner) ของอ�เซียน

196 ก�รเจรจ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยปัญห�กมัพชู� และก�รรรือ้ฟ้ืนคว�มสัมพนัธ์ระหว่�งจนีและอนิโดนีเซียอย่�งละเอยีด  
 โปรดดู เฉียน ฉีเชิน, บนัทกึการทตูจนี 10 เรือ่ง, แปลโดย อ�ทร ฟุง้ธรรมส�ร (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), บทที ่2 และ  
 4 ต�มลำ�ดับ.
197 ISEAS, Developing ASEAN-China Relations Reality and Prospects: A Brief Report on the ASEAN-China  
 Forum (Singapore: ISEAS, 2004), p. 19.
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 สำ�หรับประเดน็ข้อขดัแย้งในทะเลจนีใต้ ในปี ค.ศ. 1995 จนียอมรบัว่�ประเดน็ปัญห�ทะเลจนีใต้

พึงที่จะมีก�รถกเถียงกันในระดับคว�มร่วมมือร่วมกันกับอ�เซียนอย่�งเป็นท�งก�ร แม้ว่�จีนประก�ศว่� 

จะจัดก�รกับก�รอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะต่�งๆ กับประเทศต่�งๆ เป็นร�ยประเทศหรือทวิภ�คีก็ต�ม 

แต่นี่ก็ถือได้ว่�เป็นครั้งแรกที่จีนแสดงจุดยืนที่จะร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�งจริงจัง 

แม้ว่�ในปีนั้นเองท่ีฟิลิปปินส์ได้ค้นพบว่�จีนได้สร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นขึ้นม�เหนือเก�ะ Mischief Reef  

อย่�งลับๆ ก็ต�ม ในปี ค.ศ. 1997 จีนได้ประก�ศเรื่อง “มโนทัศน์คว�มมั่นคงใหม่” (New Security  

Concept) ซึ่งตั้งอยู่บนหลักก�ร 5 ประก�รในก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ ซึ่งเรียกร้องให้มีก�รร่วมมือ 

ท�งผลประโยชน์ร่วมกัน บนพื้นฐ�นของคว�มเสมอภ�ค ก�รเค�รพซึ่งกันและกัน ก�รไม่แทรกแซงกิจก�ร

ภ�ยในของประเทศอืน่ๆ และก�รแก้ไขข้อพพิ�ทผ่�นก�รสนทน�ระหว่�งกนั แนวคดิดงักล่�วสอดคล้องกบั

หลักก�รของอ�เซียนหรือ “วิถีอ�เซียน” (ASEAN Way) อย่�งพอดิบพอดี

 ประก�รที่สอง ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยต่�งประเทศของรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ภ�ยใต้

ประธ�น�ธิบดี Bill Clinton จ�กเดิมที่ดำ�เนินนโยบ�ยก�รค้�บนเงื่อนไขของสิทธิมนุษยชน ม�สู่นโยบ�ย

ก�รพัวพันอย่�งสร้�งสรรค์ ตั้งแต่หลังก�รสิ้นสุดของสงคร�มเย็น รัฐบ�ล George H. W. Bush และ  

Clinton ในช่วงสมยัแรกนัน้ผกูโยงประเดน็ก�รขย�ยเงือ่นไขท�งก�รค้�ทีเ่ป็นปกตหิรอืสถ�นะก�รเป็นช�ติ

ที่ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) กับก�รปรับตัวด้�นสิทธิมนุษยชนในจีน โดย

รัฐสภ�อเมริกันน้ันกดดันหรือขู่ท่ีจะเพิกถอนสิทธิ MFN ในแต่ละปี ห�กว่�รัฐบ�ลจีนไม่ส�ม�รถปรับปรุง

ประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชนได้ ทั้งนี้ยังมีก�รต่อต้�นประเด็นก�รข�ยขีปน�วุธและก�รแพร่ขย�ยอ�วุธ 

ที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูงไปให้ป�กีสถ�น และประเด็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ต่�งๆ ในจีนด้วย

เป็นต้น อ�จกล่�วได้ว่�นโยบ�ยต่�งประเทศของสหรฐัอเมรกิ�ต่อจนีในช่วงหลงัสงคร�มเยน็เป็นก�รเชือ่มโยง 

ประเด็นก�รค้�เข้�กับก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยในจีน หรือที่ Anthony Lake ที่ปรึกษ�คว�มมั่นคง 

แห่งช�ติสมัย Clinton เรียกว่� นโยบ�ยก�รขย�ยตัวของประช�ธิปไตย (Democratic Enlargement)198  

อย่�งไรก็ด ีClinton ในสมยัทีส่องได้ปรบันโยบ�ยกบัจนี โดยพจิ�รณ�จนีโดยไม่ได้คำ�นงึถงึระบอบก�รเมอืง

ภ�ยในของจีน และเริ่มพัวพันกับจีนอย่�งสร้�งสรรค์ม�กขึ้น199 (แม้ว่�จะมีประเด็นปัญห�กันอยู่บ้�ง เช่น 

เหตุก�รณ์อุบัติเหตุก�รทิ้งระเบิดสถ�นทูตจีนในกรุงเบลเกรดในปี ค.ศ. 1999 เป็นต้น) ทั้งนี้ Clinton ยังได้

สนบัสนุนก�รสมคัรเข้�เป็นสม�ชกิของจนีในองค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ซึง่ต่อม�จีนได้เข้�เป็นสม�ชิกในปี 

198 Michael Yahuda, “China: China’s Ascent to Global Economic Power and Political Influence”, pp. 277-278. 
199 Remy Davison, “The Rise of China in the Asia Pacific”, in The New Global Politics of the Asia Pacific,  
 eds. Michael K. Connors, Remy Davison, and Jorn Dorsh, 2nd Edition (London and New York:  
 Routledge, 2012), p. 41.
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ค.ศ. 2001 ในที่สุด อ�จกล่�วได้ว่� ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยของ Clinton จ�กนโยบ�ยก�รเผชิญหน้�ม�

สู่นโยบ�ยประนีประนอมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยปรับคว�มสัมพันธ์กับจีน200

 ประก�รทีส่�ม วกิฤตเิศรษฐกจิเอเชยีในปี ค.ศ. 1997 ทำ�ให้ภ�พลกัษณ์ของจนีในส�ยต�ประเทศ

เพื่อนบ้�นในเอเชียดีขึ้นอย่�งม�ก เนื่องจ�กในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนั้น จีนในฐ�นะประเทศกำ�ลังพัฒน�ท่ี

เตบิโตอย่�งรวดเรว็ ได้พย�ย�มให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ประเทศต่�งๆ เช่นไทยและอนิโดนเีซีย โดย

ไม่มีเงื่อนไขปรับโครงสร้�งในก�รให้กู้เงิน ซึ่งแตกต่�งไปจ�กสถ�บันก�รเงินระหว่�งประเทศ และยังไม่ลด

ค่�เงินหยวน เพื่อช่วยรักษ�เสถียรภ�พท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ201 ดังนั้น จีนในยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจ

เอเชยีจงึกล�ยเป็นมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกจิในระดบัโลก ในขณะเดยีวกัน วกิฤตเิศรษฐกจิเอเชยีได้สัน่คลอน

คว�มชอบธรรมของระเบียบท�งเศรษฐกิจแบบ “ฉันท�มติวอชิงตัน” หรือระเบียบ “เสรีนิยมใหม่” ซึ่งนำ�

โดยสหรัฐอเมริก� และสถ�บันท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ เช่น กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) 

 กล่�วได้ว่� หลังวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียแล้ว ประเทศในเอเชีย โดยเฉพ�ะอ�เซียน เปลี่ยนมุมมอง

กับจีน จ�กเดิมที่มองว่�เป็นปฏิปักษ์และก�รกดข่ีบีบบังคับ ม�สู่ก�รมองว่�จีนเป็นมิตรและโอก�ส 

ในท�งเศรษฐกิจ202 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งจีนกับอ�เซียนในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 อ�จจะ

ประกอบด้วยมิติสำ�คัญๆ ดังต่อไปนี้ คือ ประก�รแรก จีนเป็นตัวแสดงสำ�คัญในกรอบคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งประเทศในเอเชียอย่�งใกล้ชิดม�กขึ้น โดยจีนพย�ย�มริเริ่มระเบียบระหว่�งประเทศใหม่ ซ่ึงเป็น 

กรอบคว�มร่วมมือที่ไม่มีมห�อำ�น�จนำ�อย่�งสหรัฐอเมริก�เข้�ร่วมเป็นสม�ชิก เช่น ในปี ค.ศ. 1997  

มีก�รประชุม อ�เซียน+3 (จีน ญี่ปุ่นและเก�หลีใต้) เป็นครั้งแรก ต่อม� ในก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�ที่บ�หลี 

ในปี ค.ศ. 2003 จีนยังได้ลงน�มในสนธิสัญญ�ไมตรีและคว�มร่วมมือในอ�เซียน (Treaty of Amity and 

Cooperation: TAC) กับอ�เซียน ซึ่งถือว่�เป็นมห�อำ�น�จประเทศแรกท่ีลงน�มกับสนธิสัญญ�ฉบับนี้203 

200 Thomas J. Christensen เสนอต่�งออกไปว่� จีนเปลี่ยนท่�ทีที่ดีขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้�น เนื่องม�จ�กคว�มหว�ด 
 กลวัก�รถกูปิดล้อมโดยสหรฐัอเมรกิ� และระบบพนัธมติร โดยเฉพ�ะตัง้แต่วกิฤตกิ�รณ์ณ์ไต้หวนัในปี ค.ศ. 1995-1996  
 ซึง่สหรัฐอเมรกิ� ได้ย้�ยเรอืบรรทกุเครือ่งบนิรบสองลำ�เข้�ไปใกล้กบัไต้หวนั ซึง่แสดงให้เหน็ถงึบทบ�ทของสหรฐัอเมรกิ�  
 ในก�รปกป้องอำ�น�จอธิปไตยของไต้หวัน และยังได้ออกแถลงก�รณ์ร่วมกับญี่ปุ่นในวันที่ 17 เมษ�ยน ค.ศ. 1996  
 โดยยืนยันถึงข้อตกลงพันธมิตรระหว่�งสหรัฐอเมริก�-ญี่ปุ่นในก�รธำ�รงรักษ�คว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก  
 โปรดดู The China Challenge: Shaping the Choices of a Rising Power (New York and London: W.W.  
 Norton & Company, 2015), p. 193.
201 Robert G. Sutter, Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War, 3rd Edition  
 (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012), p. 208.
202 โปรดดู Etel Solinger, “From ‘Threat’ to ‘Opportunity’? ASEAN, China, and Triangulation”, in China,  
 the United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics,  
 eds. Evelyn Goh and Sheldon W. Simon (London and New York: Routledge, 2008), pp.17-37.
203 Congressional research service, “United States Relations with the Association of Southeast Asian  
 Nations (ASEAN),” p. 17.
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ม�กไปกว่�นั้นในปีเดียวกัน จีนและอ�เซียนยังได้ลงน�มในแถลงก�รณ์ร่วม Joint Declaration on the 

Strategic Partnership for Peace and Prosperity204 เพือ่ร่วมมอืในด้�นก�รเมอืง เศรษฐกจิ คว�มมัน่คง 

และก�รแลกเปลีย่นท�งด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีอกีด้วย205 ในปี ค.ศ. 2004 ในก�รประชมุอ�เซยีน

และจีน ทั้งคู่ได้บรรลุข้อตกลงแผนก�รเพื่อนำ�ไปสู่ก�รเป็นหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์ (Strategic Partnership) 

ในปี ค.ศ. 2005 จีนได้เข้�ร่วมก�รประชุมก�รประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit)  

หรอื EAS ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้แรก (ซึง่ประกอบด้วยกลุ่ม อ�เซียน+3 และอนิเดีย ออสเตรเลียและนวิซีแลนด์) 

โดยสหรัฐอเมริก�ไม่ได้ถูกเชิญเข้�ร่วมก�รประชุมดังกล่�ว206

 อ�จกล่�วได้ว่� ภ�ยหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิเอเชยีเป็นต้นม� จีนพย�ย�มดำ�เนนินโยบ�ยต่�งประเทศ

ที่ใกล้ชิดกับอ�เซียนทั้งในระดับพหุภ�คีและระดับทวิภ�คี โดยในขณะเดียวกันก็ท้�ท�ยและลดทอน 

คว�มเป็นมห�อำ�น�จนำ�ของสหรัฐอเมริก�ในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยคว�มพย�ย�มที่จะสร้�ง 

ระเบียบใหม่ในภูมิภ�ค และกีดกันสหรัฐอเมริก�ออกไปด้วย ก�รดำ�เนินนโยบ�ยดังกล่�วได้สร้�ง 

คว�มลำ�บ�กใจหรือลังเลใจแก่ประเทศต่�งๆ ในอ�เซียน ที่ไม่ต้องก�รเลือกข้�งอย่�งชัดเจนระหว่�ง

สหรัฐอเมริก�หรือจีน โดยประเทศในอ�เซียนส่วนใหญ่มักเลือกดำ�เนินนโยบ�ยก�รประกันคว�มเสี่ยง 

หรือ hedging strategy กับหล�ยมห�อำ�น�จ207 นอกจ�กนั้น หล�ยประเทศในภูมิภ�คนี้ยังคงมองว่�

สหรัฐอเมริก�ยังมีบทบ�ทสำ�คัญในฐ�นะท่ีเป็นมห�อำ�น�จนำ�ในก�รรักษ�และคำ้�ประกันคว�มมั่นคง 

และเสถียรภ�พของภูมิภ�คอยู่208 หรืออย่�งน้อยที่สุดก็เป็น “มห�อำ�น�จที่ไม่น่�ไว้ว�งใจน้อยที่สุด”  

(least distrusted power) ในเอเชีย209

204 ISEAS, Developing ASEAN-China Relations Reality and Prospects.
205 Ming-Te & Tony Tai-Ting Liu, “Sino-U.S. Strategic Competition in Southeast Asia”, p. 101.
206 จนีเห็นด้วยกบัข้อเสนอของม�เลเซียในปี ค.ศ. 2004 ซ่ึงสนบัสนนุก�รร่วมกลุม่ของเฉพ�ะช�ตเิอเชยีตะวนัออกเท่�นัน้  
 โดยจีนได้เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุม EAS ครั้งที่สองที่กรุงปักกิ่ง กระนั้นก็ดี ข้อเสนอก�รร่วมกลุ่ม EAS ที่จีน 
 มีบทบ�ทนำ�นั้นถูกปฏิเสธโดยสิงคโปร์ อินโดนีเซียและรัฐอื่นๆ โดยมีญี่ปุ่นสนับสนุนอย่�งเต็มที่ ในที่สุดก็มีก�รเปิดให ้
 ประเทศนอกภูมิภ�คอย่�งอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้�ม�เป็นสม�ชิกได้ พร้อมทั้งเปิดประตูให้แก่ก�ร 
 เข้�ร่วมเป็นสม�ชกิของสหรฐัอเมรกิ� และรสัเซยีในอน�คตได้อกีด้วย นอกจ�กนัน้อ�เซยีนกพ็ย�ย�มเสนอบทบ�ทนำ� 
 ในก�รประชุม EAS ด้วย ดังนั้นก�รประชุม EAS ครั้งที่สองจึงจัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ แทนที่จะเป็นจีน Sutter, Chinese  
 Foreign Relations, p. 225.
207 โปรดดู Rosemary Foot, “Chinese Strategies in a US-Hegemonic Global Order: Accommodating and  
 Hedging”, International Affairs, Vol. 82: No. 1 (2006): pp. 77-94.
208 Sutter, Chinese Foreign Relations, pp. 207, 225.
209 Robert G. Sutter, “China’s Rise, Southeast Asia, and the United States: Is a China-centered Order  
 Marginalizing the United States?” in China, the United States, and Southeast Asia: Contending  
 Perspectives on Politics, Security, and Economics, eds. Evelyn Goh and Sheldon W. Simon (London  
 and New York: Routledge, 2008), p. 92.
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 ว�ทศลิป์ต่อต้�นอเมรกินัในนโยบ�ยต่�งประเทศของจีนถูกปรับให้ลดน้อยลงไปในหลังเหตุก�รณ์ 

9/11 ภ�ยใต้นโยบ�ยสงคร�มต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของรัฐบ�ล George W. Bush ซ่ึงจีนและสหรัฐอเมริก� 

มีคว�มร่วมมือในก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย โดยจีนได้ผนวกรวมประเด็นก�รแบ่งแยกดินแดนในมณฑล 

ซินเจียงเข้�กับก�รก่อก�รร้�ยส�กล นอกจ�กนั้น รัฐบ�ล Bush ซ่ึงมุ่งให้คว�มสำ�คัญกับสงคร�มในอิรัก 

และตะวนัออกกล�งอย่�งม�ก ยงัดำ�เนนินโยบ�ยก�รพัวพันและก�รเจรจ�เชงิบวกกบัจีนม�กข้ึน โดยองิอยูก่บั 

ผลประโยชน์ร่วมกันท้ังท�งเศรษฐกิจและก�รสนับสนุนประเด็นระหว่�งประเทศในเวทีก�รเมืองโลก  

เพื่อให้จีนกล�ยเป็น “มห�อำ�น�จที่มีคว�มรับผิดชอบ” (responsible stakeholder) ในสังคมโลก210  

ทั้งนี้ยังมีก�รสร้�งกลไกขึ้นม�ผลักดันและส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งสหรัฐอเมริก� และจีน นั่นคือ SED 

หรือ Strategic Economic Dialogue อีกด้วย211 ทั้งนี้ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ทั้งสองฝ่�ยเข้�ใจเห็นพ้อง 

ต้องกนัในทกุเรือ่ง คว�มแตกต่�งระหว่�งทัง้สองมห�อำ�น�จยงัคงดำ�รงอยูต่่อไป โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ข้อถกเถียง 

เรื่องก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน

 ประก�รที่สอง ในด้�นเศรษฐกิจ จีนกระชับคว�มสัมพันธ์กับอ�เซียนอย่�งใกล้ชิดม�กข้ึน  

โดยใช้กรอบคว�มร่วมมือแบบ “อ�เซียน+จีน” (อ�เซียน+China framework) ในรูปแบบต่�งๆ  

ในเดือนพฤศจิก�ยน ค.ศ. 2002 จีนและอ�เซียนได้ลงน�มในข้อตกลงในกรอบว่�ด้วยคว�มร่วมมือ 

ท�งด้�นเศรษฐกิจระหว่�งจีนกับอ�เซียน โดยเห็นชอบและตกลงในก�รเปิดเขตตกลงก�รค้�เสรีหรือ  

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) ภ�ยในปี ค.ศ. 2010 สำ�หรับประเทศที่มี 

เศรษฐกิจก้�วหน้�กว่� (ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและสิงคโปร์) และภ�ยในปี  

ค.ศ. 2015 สำ�หรบัประเทศกลุม่ CLMV (ได้แก่ กมัพชู� ล�ว พม่�และเวยีดน�ม)212 ข้อตกลงนีเ้ปรยีบเสมอืน

เป็นเครือ่งมอืทีส่ำ�คญัในก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็ให้กบัคว�มเชือ่มโยงท�งเศรษฐกจิให้กับทัง้จีนและอ�เซียน 

ด้วยก�รส่งเสริมก�รค้�ข้�มประเทศและก�รค้�ช�ยแดน ทั้งที่เป็นสินค้� บริก�รและก�รลงทุน213  

โดยจีนให้ประโยชน์แก่ประเทศต่�งๆ ในอ�เซียนด้วยก�รมีโครงก�ร Early Harvest Programme (EHP) 

ซึ่งลดภ�ษีในสินค้�เกษตรกรรมกว่� 600 ร�ยก�รจ�กอ�เซียนก่อนที่จะมีก�รบังคับใช้ข้อตกลงก�รค้�เสรี 

210 โปรดดู Robert Zoellick (รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ), “Whither China: From Membership  
 to Responsibility?” Remarks to National Committee on US-China Relations, New York City, 21  
 September 2005.
211 โปรดด ูHenry M. Paulson, Jr. (รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รคลัง), Dealing with China: An Insider Unmasks  
 the New Economic Superpower (London: Headline Book Publishing, 2015). 
212 Ian Storey, Southeast Asia and the Rise of China: The Search for Security (London and New York:  
 Routledge, 2011), p. 79.
213 ISEAS, Developing ASEAN-China Relations Reality and Prospects, p. 26.
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โดยรวมแล้ว ในด้�นเศรษฐกิจ คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจระหว่�งอ�เซียนและจีนมีม�กข้ึนในช่วง 

วิกฤติเศรษฐกิจ จีนนำ�เข้�สินค้�จ�กอ�เซียนม�กขึ้น จ�ก 41.6 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2001 

เป็น 361.2 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2011114 ทั้งนี้ อ�เซียนกล�ยเป็นผู้ผลิตก๊�ซธรรมช�ติ 

และนำ้�มันและเป็นกลไกสำ�คัญของคว�มมั่นคงท�งพลังง�นให้กับจีนอีกด้วย

 ประก�รทีส่�ม จีนกบับรรด�ประเทศในเอเชยีตวัออกเฉยีงใต้ภ�คพืน้ทวีปยงัมีกรอบคว�มร่วมมอื 

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) โดยมีไทย เมียนม� ล�ว กัมพูช�  

เวยีดน�ม และจนี (ยนูน�น) เป็นสม�ชกิ โดยมธีน�ค�รเพือ่ก�รพฒัน�แห่งเอเชยี (ADB) ให้ก�รสนบัสนนุ215 

เน้นในด้�นคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�อย่�งบูรณ�ก�รร่วมกัน เช่น ด้�นเกษตรกรรม เหมืองแร่ พลังง�น 

อุตส�หกรรม ร่วมไปถึงก�รสร้�งท�งรถไฟ ถนน และโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ ร่วมกัน ซึ่งในเวที GMS นี ้

จีนมีบทบ�ทสงูม�กในก�รให้คว�มช่วยเหลอืบรรด�ประเทศสม�ชกิ ทัง้นีก้เ็พือ่อำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรบั

ก�รแลกเปล่ียนซื้อค้�ข�ยสินค้�จ�กจีนลงม�ยังตล�ดอ�เซียน และพร้อมกับสนับสนุนก�รท่องเที่ยว 

ในจีนตอนใต้และบริเวณใกล้เคียง216 เช่น คุนหมิง ยูนน�น ล้�นช้�ง เป็นต้น

 ประก�รที่สี่ คือ ประเด็นปัญห�ทะเลจีนใต้ ในปี ค.ศ. 2002 จีนและอ�เซียนยังลงน�ม 

ในแถลงก�รณ์ร่วมหรือปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติของรัฐภ�คีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the  

Conduct of Parties on South China Sea: DoC) ซึ่งเรียกร้องให้มีก�รแก้ไขข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต ้

ด้วยวิธีก�รสันติวิธี แม้ว่�จีนจะยืนกร�นว่�จะไม่ใช้ก�รเจรจ�ในระดับพหุภ�ค แต่จะใช้ก�รเจรจ� 

ระดับทวิภ�คีกับประเทศผู้อ้�งกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ เพื่อบรรลุก�รแก้ปัญห�ข้อพิพ�ทเท่�นั้น

 อ�จกล่�วได้ว่� ในช่วงระหว่�งปี ค.ศ. 2000-2008 จีนเริ่มมีคว�มเติบโตท�งเศรษฐกิจ 

อย่�งก้�วกระโดด และมนีโยบ�ยต่�งประเทศท่ีมคีว�มยบัยัง้ชัง่ใจตนเองหรอือดทนอดกลัน้ โดยไม่ต้องก�ร

ที่จะสร้�งคว�มหว�ดระแวงต่อรัฐเพื่อนบ้�น รวมทั้งพย�ย�มใช้นโยบ�ยที่เป็นมิตรกับประเทศต่�งๆ  

ผู ้นำ�จีนได้ประก�ศอย่�งชัดเจนว่�ก�รผง�ดขึ้นม�ท�งเศรษฐกิจของจีนนั้นเป็นไปอย่�งสันติ หรือ  

“peaceful rise” และต่อม�ได้ใช้ว�ทกรรมของ “ก�รพัฒน�อย่�งสันติ” (peaceful development) 

214 Sebastian Heilmann, and Dirk H. Schmidt, China’s Foreign Political and Economic Relations: An  
 Unconventional Global Power (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014), p. 28.
215 “Greater Mekong Subregion.” Asian Development Bank, at http://www.adb.org/countries/gms/ 
 overview 
216 โปรดด ูJim Glassman, Bounding the Mekong: The Asian Development Bank, China, and Thailand  
 (Honolulu: University of Hawaii Press, 2010); Evelyn Goh, Developing Mekong: Regionalism and  
 Regional Security in China-Southeast Asian Relations, Adelphi Paper 387 (London: The International  
 Institute for Strategic Studies, 2007).
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แทน217 ทัง้น้ีจนีพย�ย�มบอกว่�จนีท่ีมเีศรษฐกจิเตบิโตนัน้ไม่ได้เป็น “ภยัคกุค�ม” ต่อระบบระหว่�งประเทศ

หรือรัฐเพื่อนบ้�นต่�งๆ นั่นเอง สำ�หรับบรรด�ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่�งก็มีคว�มเห็น

ที่แตกต่�งกันออกไปสำ�หรับบทบ�ทของจีนในภูมิภ�ค ทั้งระแวดระวังโดยเฉพ�ะประเด็นปัญห�ใน

ทะเลจีนใต้ เช่น เวียดน�ม และฟิลิปปินส์ เป็นต้น แต่ในอีกหล�ยประเทศก็สนับสนุนก�รเข้�ม�มีอิทธิพล

ของจีนในภูมิภ�คเพื่อที่จะถ่วงดุลสหรัฐอเมริก�ซึ่งมีอิทธิพลด้�นคว�มมั่นคงอยู่แต่เดิม218

จีนหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก: 
ก้ำวสู่นโยบำยต่ำงประเทศแบบแข็งกร้ำว? (ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน)

 “Napoleon said that China is a sleeping lion, and when she wakes, the world  

will shake. [The Chinese lion] has already awakened, but this is a peaceful, pleasant, 

and civilized lion”.219

- สี จิ้นผิง (มีน�คม ค.ศ. 2014) 

 หลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริก� ศูนย์กล�ง 

ของระบบทนุนยิมโลก จนีมองว่�สหรฐัอเมริก�กำ�ลงัอ่อนแอลงไปอย่�งมีนยัสำ�คญั และเศรษฐกจิของตนนัน้ 

มีคว�มเข้มแข็งม�กขึ้น ในทัศนะของจีน นี่สะท้อนกระแสก�รตกตำ่�ของอำ�น�จอเมริกัน (the decline of 

American power) และก�รท้�ท�ยคว�มเป็นผู้นำ�โลกของสหรัฐอเมริก� รวมทั้งก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จ

จ�กตะวันตกม�สู ่ตะวันออก หรือเอเชียม�กยิ่งข้ึน แนวคว�มคิดนี้สอดประส�นกับว�ทกรรมเร่ือง  

“ก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน” ในระบบระหว่�งประเทศ โดยในเชิงภ�พลักษณ์แล้ว มีจุดสูงสุดอยู่ที่ก�รเป็น 

เจ้�ภ�พจัดง�นกีฬ�โอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งในปี ค.ศ. 2008

 นอกจ�กนี้ ภ�ยในประเทศจีนเองก็มีก�รเปล่ียนแปลงผู้นำ�จ�กผู้นำ�จีนรุ่นท่ี 4 ม�สู่ผู้นำ�จีน 

รุ่นที่ 5 ได้แก่ สี จิ้นผิง ประธ�น�ธิบดี และหลี่ เคอเชียง น�ยกรัฐมนตรี220 ซึ่งมีคว�มมั่นใจในเศรษฐกิจ

217 Zheng Bijian, “China’s ‘Peaceful Rise’ to Great-Power Status”, Foreign Affairs, September/ October  
 2005; Dai Bingguo, “Stick to the path of peaceful development”, Xinhua News Agency, December  
 2010, available at http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-12/13/c_13646586.htm. 
218 โปรดดู Ian Storey, Southeast Asia and the Rise of China: The Search for Security (London and  
 New York: Routledge, 2011), pp. 94-96.
219 Quoted in Elizebeth C. Economy, “China’s Imperial President: Xi Jinping Tighetens His Grip”, Foreign  
 Affairs, November/ December 2014, p. 88. 
220 โปรดดู จุลชีพ ชินวรรโณ, ผลัดแผ่นดินมังกร: จีนภายใต้ผู้นำารุ่นที่ 5 (กรุงเทพฯ: Open Books, 2555). 
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ก�รเมืองและคว�มมั่นคงของจีนม�กยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประธ�น�ธิบดี สี จิ้นผิง มีคว�มเป็นผู ้นำ�สูง และ 

พย�ย�มท่ีจะรวมศนูย์อำ�น�จท�งก�รเมอืงของจีนเข้�สู่ศนูย์กล�งม�กยิง่ขึน้ โดยมกี�รดำ�เนนิก�รปร�บปร�ม

ก�รทุจริตคอร์รัปชันในพรรคคอมมิวนิสต์ ขจัดศัตรูท�งก�รเมืองคนสำ�คัญ และสร้�งฐ�นอำ�น�จใหม่ 

ของตนเองขึ้นม� รวมท้ังอ�ศัยกระแสช�ตินิยมของคนจีนเพื่อธำ�รงรักษ�ระบอบก�รเมืองแบบรวมศูนย์ 

เพ่ิมม�กขึน้ และสร้�งอทิธพิลในเวทโีลกม�กขึน้221 ในขณะทีปั่ญห�ในเชงิโครงสร้�งของจีนทวคีว�มรุนแรง

อย่�งม�กในช่วงก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ เช่น ปัญห�คว�มไม่เท่�เทียมกันท�งเศรษฐกิจ ปัญห�คอร์รัปชัน

ปัญห�ก�รชะลอตัวท�งเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ หรือที่มีผู ้เรียกว่�จีนเป็น “มห�อำ�น�จที่เปร�ะบ�ง”  

(fragile superpower)222

 ในด้�นกล�โหม จีนได้พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพและยุทโปกรณ์ต่�งๆ ให้ทันสมัย 

อย่�งรุดหน้� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถระบบก�รโจมตีอย่�งแม่นยำ�ด้วยอ�วุธ 

ต�มแบบ (conventional precision-strike capabilities) และขีดคว�มส�ม�รถท�งด้�นขีปน�วุธ 

พิสัยกล�งและพิสัยไกล รวมทั้งก�รพัฒน�กองทัพเรือดำ�นำ้�ที่อ่�ว Yalong ที่เก�ะ Hainan และหน่วย 

ล�ดตระเวนท�งทะเล เพื่อป้องกันช�ยฝั่ง โดยมีรัศมีทำ�ล�ยล้�งครอบคลุมฐ�นทัพอเมริกันในภูมิภ�ค  

รวมทัง้เรอืบรรทกุอ�ก�ศย�น เป็นต้น223 ในช่วงหลังสงคร�มเยน็สิน้สดุลง จนีมกี�รขย�ยตัวของขดีคว�มส�ม�รถ 

ท�งก�รทห�รอย่�งรวดเร็ว โดยงบประม�ณของกองทัพจีนเพ่ิมข้ึนจ�ก 18.8 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ  

ใน ค.ศ. 1991 ไปเป็น 188 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2013 โดยเป็นประเทศที่มีงบประม�ณกล�โหม 

ม�กที่สุดอันดับที่สองของโลก (ร้อยละ 11) ใน ค.ศ. 2013 รองจ�กสหรัฐฯ (ร้อยละ 37)224

221 Jian Zhang, “China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: Towards ‘Peaceful Rise 2.0’?” Global  
 Change, Peace & Security, Vol. 27: No. 1 (2015): pp. 5-19; Elizebeth C. Economy, “China’s Imperial  
 President: Xi Jinping Tighetens His Grip”, Foreign Affairs, November/ December 2014, pp. 80-91;  
 “China Now”, Foreign Affairs, May/ June 2015, pp. 1-46. 
222 Susan Shirk, The Fragile Superpower (Oxford: Oxford University Press, 2007).
223 Adam P. Liff, and G. John Ikenberry, “Racing Toward Tragedy? China’s Rise, Military Competition in  
 the Asia Pacific, and the Security Dilemma”, International Security, Vol. 39: No. 2 (Fall 2014): pp.  
 52-91; David Shambaugh, “China’s Global Security Presence”, in China Goes Global: The Partial  
 Power (Oxford: Oxford University Press, 2013), Chapter 7.
224 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2014, available at http://www.sipri.org/ 
 research/armaments/milex/recent-trends. 
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 ในมุมมองของประเทศเพื่อนบ้�น ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รทห�รนั้นได้ท้�ท�ย 

ก�รกระจ�ยอำ�น�จท�งทะเลในเอเชีย-แปซิฟิก และสร้�งคว�มหว�ดระแวงให้แก่ประเทศเพื่อนบ้�น 

ในเอเชีย รวมทั้งสหรัฐอเมริก� โดยมองว่�จีนกำ�ลังแผ่ขย�ยอำ�น�จท�งทะเลไปยังบริเวณที่มีคว�มขัดแย้ง

อย่�งม�กอย่�งเช่นทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นม� จีนภ�ยใต้ก�รนำ�ของสี จิ้นผิงดูเหมือนจะมีท่�ทีแข็งกร้�วม�กขึ้น 

(assertiveness) ในก�รเมืองคว�มมั่นคงภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะในด้�นผลประโยชน์หลักของจีน และ 

คว�มมั่นคงด้�นอำ�น�จอธิปไตยท�งทะเลของจีน โดยจีนไม่ต้องก�รให้มห�อำ�น�จใดก็ต�ม (โดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ่งสหรัฐอเมริก�) เข้�ม�ยุ่มย่�มในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก เช่น ในปี ค.ศ. 2009  

เรือสัญช�ติจีนรบกวนเรือสอดแนมของสหรัฐอเมริก� ท่ีชื่อว่� Impeccable ซึ่งแล่นอยู่ในน่�นนำ้�ส�กล 

เป็นต้น และจนีพย�ย�มขย�ยอิทธพิลท�งทะเลในเอเชยี-แปซิฟิกหรอืย่�นแปซฟิิกตะวนัตกเพิม่ม�กข้ึน โดย 

 • ก�รขย�ยเขตอิทธพิลจ�ก First Island Chain ซึง่ครอบคลุมทะเลจนีตะวนัออก และทะเลจนีใต้ 

ไปยัง Second Island Chain ซึ่งครอบคลุมหมู่เก�ะ Marianas 

 • ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ต่อต้�นก�รเข้�ม�/ปฏิเสธไม่ให้เข้�พื้นที่หรือ A2/AD (Anti-Access/ 

Area Denial strategy) ซึ่งกำ�หนดเขตอิทธิพลท่ีจีนมีบทบ�ทในก�รกีดกันไม่ให้กองกำ�ลังทห�ร 

ของมห�อำ�น�จเข้�ม�ในบริเวณดังกล่�ว และจำ�กัดประสิทธิภ�พของยุทธศ�สตร์ forward defense  

ของสหรัฐอเมริก� ซึ่งขย�ยแนวป้องกันประเทศออกม�ภ�ยนอกภูมิภ�คเพื่อรับมือกับภัยคุกค�ม และ 

รักษ�คว�มมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยฐ�นทัพอเมริกันในภูมิภ�ค (ได้แก่ ฐ�นทัพเรือที่  

Okinawa) เรอืบรรทกุอ�ก�ศย�น และระบบส�รสนเทศท�งก�รทห�รแบบ C4ISR (command, control, 

communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance system) เป็นต้น225  

โดยในปัจจุบัน จีนได้พัฒน�ระบบก�รโจมตีอย่�งแม่นยำ�ด้วยอ�วุธต�มแบบเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�ร

ตอบโต้กับก�รเข้�ม�ของกองกำ�ลังต่�งช�ติในเขตอิทธิพลของจีน 

 • ก�รประก�ศให้ทะเลจีนใต้เป็น “ผลประโยชน์หลัก” (core interests) ของจีน นอกเหนือ 

ไปจ�กประเด็นปัญห�ไต้หวัน ทิเบต และซินเจียง เป็นต้น

 • ก�รจัดตั้งเขตป้องกันภัยท�งอ�ก�ศหรือ ADIZ (Air Defense Identification Zone)  

ในทะเลจีนตะวันออก เหนือหมู่เก�ะ Diaoyudao/ Senkaku ซึ่งจีนและญี่ปุ่นอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะ

ดังกล่�ว

225 Evan Braden Montgomery, “Contested Primacy in the Western Pacific: China’s Rise and the Future  
 of US Power Projection”, International Security, Vol. 38: No. 4 (Spring 2013): p. 115. 
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 อ�จกล่�วได้ว่� ในด้�นคว�มมั่นคงท�งทะเลและอำ�น�จอธิปไตยท�งทะเลนั้น จีนยืนหยัด 

ในก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของตนเหนือบริเวณคว�มขัดแย้งหรือข้อพิพ�ทท�งทะเลอย่�งไม่ประนีประนอม  

และดำ�เนินคว�มสัมพันธ์กับแต่ละประเทศในลักษณะทวิภ�คี โดยไม่ยินยอมที่จะให้มีก�รนำ�ประเด็น 

ดังกล่�วม�ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทในระดับพหุภ�คี แม้ว่�จีนจะมีแนวท�งในก�รปฏิบัติร่วมกับอ�เซียนก็ต�ม 

แต่นั่นก็เป็นเพียงก�รเค�รพถึงก�รแก้ไขปัญห�ข้อพิพ�ทอย่�งสันติเท่�นั้น กรณีศึกษ�บทบ�ท 

ของมห�อำ�น�จกับทะเลจีนใต้ โปรดดู บทที่ 4

 แม้ว่�จีนจะมีท่�ทีแข็งกร้�วม�กข้ึนในประเด็นคว�มมั่นคงหรือผลประโยชน์หลักของตนก็ต�ม  

แต่จีนก็พย�ย�มดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศกับประเทศในเอเชีย บนพื้นฐ�นของ “คว�มเป็นเพ่ือนบ้�น 

ที่ดีและมิตรภ�พ” ในก�รสรรสร้�งสภ�พแวดล้อมระหว่�งประเทศในภูมิภ�คที่สันติและมีเสถียรภ�พ  

โดยจีนดำ�เนินนโยบ�ยก�รพัวพันกับภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับพหภ�คี และก�รสร้�ง

สถ�ปัตยกรรมท�งด้�นคว�มมั่นคงและเศรษฐกิจในระดับภูมิภ�คใหม่เฉพ�ะช�ติในเอเชีย โดยเป็นก�ร

ท้�ท�ยระเบียบโลกที่มีสหรัฐอเมริก�เป็นผู้นำ�

 ในประการแรก บทบ�ทของจนีในก�รดำ�เนนินโยบ�ยก�รพวัพนัอย่�งใกล้ชดิกับอ�เซยีนม�กขึน้ 

โดยให้คว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจกับประเทศต่�งๆ ในอ�เซียน และยืนยันคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูต 

และก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ ในเดือนตุล�คม ค.ศ. 2010 จีนตกลงเข้�ร่วมก�รเปิดก�รประชุมรัฐมนตรี

กล�โหมอ�เซียน+8 (ASEAN Defense Ministers Meeting Plus: ADMM+8) ซึ่งเป็นก�รประชุม 

ร่วมระหว่�งรัฐมนตรีกล�โหม 10 ประเทศกับประเทศหุ้นส่วนก�รสนทน�อีก 8 ประเทศ ในช่วงปล�ยปี 

ค.ศ. 2013 จีนได้เสนอสนธิสัญญ�คว�มเป็นเพื่อนบ้�นที่ดี มิตรภ�พและคว�มร่วมมือ (Treaty of Good 

Neighborliness, Friendship and Cooperation) โดยวัตถุประสงค์ในก�รเสริมสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ

ร่วมกนัระหว่�งอ�เซยีนและจนี ในเดือนพฤศจิก�ยน ค.ศ. 2014 ระหว่�งก�รประชมุสุดยอดผู้นำ�จีน-อ�เซียน

ครั้งที่ 17 ยังมีก�รเสนอแผนปฏิบัติก�รของแถลงก�รณ์ร่วมว่�ด้วยหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์สำ�หรับสันติภ�พ 

และคว�มมั่งคั่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตน�ที่ดีของจีน นอกจ�กนั้นหล่ี เคอเชียง น�ยกรัฐมนตรีของจีน  

ยังได้ให้คว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจแก่อ�เซียน โดยเสนอเงินกู้ 10 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือกระชับ

คว�มร่วมมือที่แนบแน่นระหว่�งจีนและอ�เซียนในทุกๆ ด้�น ในด้�นก�รพัฒน�ข้อตกลงเขตก�รค้�เสร ี

ในเอเชยี จนียังได้เข้�ร่วมกบัข้อเสนอของอ�เซยีนในก�รเจรจ� RCEP ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นม�อกีด้วย

 หน่ึงในนโยบ�ยที่สำ�คัญม�กที่สุดของจีนต่ออ�เซียนคือ นโยบ�ยก�รทูตเชิงโครงสร้�งพ้ืนฐ�น 

(infrastructure diplomacy) โดยเชื่อมโยงโครงข่�ยก�รติดต่อหรือ connectivity กับอ�เซียนและ 

ยูเรเชียทั้งหมด ในระหว่�งก�รเดินท�งเยือนประเทศต่�งๆ ในเอเชียในเดือนธันว�คม ค.ศ. 2013  

ทีอ่นิโดนเีซยี ประธ�น�ธบิดสี ีจิน้ผงิ ได้ประก�ศคว�มริเร่ิมทีจ่ะให้เงินสนบัสนนุก�รสร้�งโครงสร้�งพืน้ฐ�น
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ขน�ดใหญ่ในอ�เซียน โดยเชือ่มโยงกบัโครงก�รเส้นท�งส�ยไหมแห่งศตวรรษที ่21 ท้ังท�งบกและท�งทะเล 

ซึ่งจะเช่ือมโยงระหว่�งเอเชียกับยุโรป อ�จกล่�วได้ว่� จีนพย�ย�มที่จะใช้ก�รทูตเชิงโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ในก�รปรับคว�มสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่�งจีนและอ�เซียนให้เป็นปกติม�กขึ้น

 ประการท่ีสอง จีนภ�ยใต้สี จิ้นผิง มีบทบ�ทสำ�คัญในฐ�นะมห�อำ�น�จใหม่ในคว�มพย�ย�ม 

ที่จะสร้�งสถ�ปัตยกรรมหรือระเบียบท�งด้�นคว�มมั่นคงและเศรษฐกิจในระดับภูมิภ�คใหม่เฉพ�ะช�ต ิ

ในเอเชีย ซึ่งไม่แจ้งชัดก็เป็นก�รท้�ท�ยหรือสั่นคลอนระเบียบระหว่�งประเทศที่มีสหรัฐอเมริก�เป็นผู้นำ�  

ดังต่อไปนี้คือ226

 • ก�รผลักดันบทบ�ทของก�รร่วมกลุ่มต่�งๆ เช่น กลุ่มคว�มร่วมมือของเศรษฐกิจใหม ่

อย่�ง BRICS (ซ่ึงประกอบด้วยบร�ซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริก�ใต้) รวมทั้งก�รจัดตั้งธน�ค�ร 

เพื่อก�รพัฒน�ของกลุ่ม BRICS ขึ้นม�เอง ซึ่งดูเหมือนจะท้�ท�ยสถ�บันท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ 

ภ�ยใต้ระบบ Bretton Woods เช่น IMF และ World Bank นอกจ�กนั้นยังมีกลุ่มคว�มร่วมมือท�งด้�น

คว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชียกล�ง เช่น SCO (Shanghai Cooperation Organization)

 • ก�รเสนอแนวคว�มคิดเรื่อง “คว�มมั่นคงแห่งเอเชียใหม่” (New Asian Security Concept) 

ในก�รประชุมสุดยอดผู้นำ� Conference on Interactions and Cooperation (CICA) ที่เมืองเซี่ยงไฮ ้

ในปี ค.ศ. 2014 โดยมุ่งเน้นคว�มมั่นคงร่วมกันของประเทศเอเชียด้วยกันเอง เพื่อคว�มมั่นคงของเอเชีย 

โดยไม่มสีหรฐัอเมรกิ� ดงัทีส่ ีจิน้ผงิ กล่�วว่� แนวคดินีม้ขีึน้ “สำ�หรับคนเอเชียทีจ่ะดำ�เนนิกจิก�รของเอเชยี 

แก้ไขปัญห�ของคนเอเชีย และรักษ�คว�มมั่นคงของเอเชีย”227

 • ก�รริเริ่มและผลักดันก�รจัดตั้งธน�ค�รก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นแห่งเอเชีย (Asian  

Infrastructure Investment Bank) หรือ AIIB ซึ่งในปัจจุบันมีประเทศต่�งๆ กว่� 21 ประเทศเข้�ร่วม 

เป็นสม�ชิก 

226 See Seng Tan, and Oleg Korovin, “Seeking Stability in Turbulent Times: Southeast Asia’s New Normal?”  
 in Southeast Asian Affairs 2015, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,  
 2015), pp. 3-24.
227 Elizebeth C. Economy, “China’s Imperial President: Xi Jinping Tighetens His Grip”, Foreign Affairs,  
 November/ December 2014, p. 89. 
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 • คว�มริเริ่ม “One Belt, One Road” ในปี ค.ศ. 2013 โดยจีนพย�ย�มพัฒน�ระบบ 

ก�รเชื่อมโยงก�รติดต่อท�งร�ง ท่อ ถนนและคลองต่�งๆ หรือ “เส้นท�งส�ยไหมใหม่ในศตวรรษที่ 21”  

ทั้งท�งบกซึ่งเรียกว่� Silk Road Economic Belt และท�งทะเลซ่ึงเรียกว่� Maritime Silk Road  

ต่อม� ในก�รประชุมสุดยอด APEC ซึ่งจีนเป็นเจ้�ภ�พ เดือนพฤศจิก�ยน ค.ศ. 2014 จีนยังเสนอจัดตั้ง

กองทุนเส้นท�งส�ยไหม (Silk Road Fund) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นของจีน และรับรองท่ีจะให ้

เงิน 40 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในก�รบรรลุโครงก�รขน�ดใหญ่ดังกล่�ว228

 • คว�มริเริ่มก�รจัดทำ�ข้อตกลงก�รค้�เสรีของเอเชีย-แปซิฟิกหรือ FTAAP (Free Trade Area 

of Asia-Pacific) ในก�รประชุมสุดยอด APEC ซึ่งจีนเป็นเจ้�ภ�พในเดือนพฤศจิก�ยน ค.ศ. 2014  

ซึ่งครอบคลุมทุกประเทศ แต่ไม่รวมสหรัฐอเมริก� ข้อเสนอเรื่อง FTAAP จึงดูเหมือนเป็นคู่แข่งขันกับ 

ข้อเสนอข้อตกลงก�รค้�เสรีภ�ยใต้ก�รนำ�ของสหรัฐอเมริก� อย่�ง TPP ซึ่งมีสม�ชิกที่จำ�กัดม�กกว่� และ

มีเงื่อนไขต่�งๆ ม�กกว่� 

 โดยสรุปแล้ว บทบ�ทของจีนในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงคร�มเย็น จีนมีบทบ�ท

ม�กขึ้นโดยเฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจและก�รพัฒน� รวมถึงประวัติศ�สตร์ด้�นสังคม-วัฒนธรรมอันย�วน�น 

ในภูมิภ�ค ในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� จีนมีคว�มพย�ย�มเข้�ม�จัดระเบียบในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก ในขณะที่

สหรฐัอเมรกิ�เสือ่มคล�ยอทิธพิลลง คว�มร่วมมอืกบัประเทศในภมูภิ�คนีม้ทีัง้รูปแบบคว�มร่วมมอืทวภิ�คี

และพหุภ�คีกับ อ�เซียน ท้ังในด้�นคว�มมั่นคงและเศรษฐกิจ แต่จีนก็ยังคงมีประเด็นปัญห�ข้อขัดแย้ง 

กับประเทศในอ�เซียน คือ ปัญห�ในทะเลจีนใต้ ซ่ึงเป็นคว�มท้�ท�ยของจีนที่จะแก้ปัญห�นี้อย่�งไร  

ในขณะที่สหรัฐอเมริก�ภ�ยใต้รัฐบ�ล Obama กลับเข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งมีนัยสำ�คัญในภูมิภ�คนี้อีกครั้ง

228 โปรดดู David Arase, “China’s Two Silk Road Initiative: What It Means for Southeast Asia”, in Southeast  
 Asian Affairs 2015, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015), pp. 25-45.



บทที่ 4 

กรณีศึกษำ: กำรหวนคืนของภูมิรัฐศำสตร์?
มหำอ�ำนำจกับกรณีพิพำททะเลจีนใต้

 “สหรัฐอเมริกามี “ผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือ การเปิดน่านน�้าเอเชีย 

แก่ส่วนรวม และการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ” ในทะเลจีนใต้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือหลักสากล 

ซึ่งใช้โดย “ประชาคมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง” การแก้ไขข้อพิพาททะเลจีนใต้จึง “ส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อเสถียรภาพของภูมิภาค”229

- Hillary Clinton, รฐัมนตรต่ี�งประเทศของสหรฐัฯ (ก�รประชมุอ�เซยีนว่�ด้วยคว�มร่วมมอืด้�นก�รเมอืง

และคว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF), เดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 2010) 

 “เสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ไม่เคยเป็นประเด็นปัญหา และจะไม่มีวันเป็น”230

- สี จิ้นผิง, ประธ�น�ธิบดีของจีน (ก�รประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)  

ครั้งที่ 8, เดือนตุล�คม ค.ศ. 2013)

เกริ่นน�ำ 

 ในก�รเปลี่ยนผ่�นและพลวัตเชิงอำ�น�จของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคหลังสงคร�มเย็น 

ทะเลจนีใต้ (South China Sea) กล�ยเป็นพ้ืนทีส่ำ�คญัของก�รเจรจ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสถ�ปัตยกรรม

ท�งด้�นคว�มมั่นคงในระดับภูมิภ�คในอย่�งน้อยสองประเด็นปัญห�หลัก231 คือ ประก�รแรก เสรีภ�พ 

ในก�รเดินเรือ (freedom of navigation) เป็นประเด็นที่ถึงที่สุดแล้วไม่อ�จโต้แย้งได้ เนื่องจ�กทุกฝ่�ย

ล้วนแต่อ้�งสิทธิ์ที่เรือจะส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ได้โดยสันติ และปร�ศจ�กอุปสรรคขัดขว�ง 

ในเส้นท�งทะเลต่�งๆ ของภูมิภ�ค อย่�งไรก็ดี จ�กเหตุกรณีพิพ�ทหล�ยคร้ังก่อให้เกิดข้อโต้แย้งหรือ 

229 อ้�งใน James Mann, The Obamians (London: Penguin Books, 2012), p. 246.
230 อ้�งใน Joseph Chinyong Liow, and Rajni Gamage, “The Quest for Regional and Domestic Stability”, 
 in Southeast Asian Affairs 2014, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,  
 2014), p. 7. 
231 Evelyn Goh, The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold War East Asia  
 (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 99-100. 
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คำ�ถ�มสำ�คัญว่�อะไรเป็นสิ่งสถ�ปน�ให้เกิดคว�มชอบธรรมในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ภ�ยในทะเลจีนใต้?  

ยกตัวอย่�งเช่น ในเดือนมีน�คม ค.ศ. 2009 เรือสัญช�ติจีนรบกวนเรือสอดแนมของสหรัฐฯ ที่ชื่อว่�  

Impeccable และก�รตัดส�ยเคเบ้ิลของเรือสำ�รวจนำ้�มันสัญช�ติเวียดน�มและฟิลิปปินส์ในเดือน 

มีน�คม-มิถุน�ยน ค.ศ. 2011 รวมทั้งก�รเผชิญหน้�ระหว่�งจีนกับฟิลิปปินส์ในเก�ะห�ดทร�ย  

Scarborough ในปี ค.ศ. 2012 และในเก�ะ Johnson South Reef ภ�ยในหมู่เก�ะ Spartly ในปี  

ค.ศ. 2014 เป็นต้น

 ในด้�นหนึ่ง สหรัฐฯ เห็นว่�เสรีภ�พในก�รเดินเรือในเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (Exclusive  

Economic Zones) หรือ EEZ ถือเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมอย่�งแท้จริง และควรมีไว้สำ�หรับเรือพ�ณิชย์

เช่นเดียวกับกองทัพเรือและสอดแนมของต่�งช�ติ แม้ว่�สหรัฐฯ ไม่ได้เป็นผู้อ้�งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะ

ต่�งๆ ในภูมิภ�ค แต่เส้นท�งเดินเรือส�ยหลักของบริเวณนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันผลประโยชน์ของสหรัฐฯ  

ในแง่ของก�รครองอำ�น�จนำ� (hegemony) ในเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงไม่ต้องก�รให้มห�อำ�น�จใดก้�วข้ึนม�

ท้�ท�ยสถ�นะดงักล่�ว โดยสหรฐัฯ อ้�งถงึหลกัก�รเสรภี�พในก�รเดนิเรอืว่�เป็นประโยชน์ด้�นคว�มมัน่คง

ที่จำ�เป็นต่อส่วนรวม ในท�งกลับกัน จีนถือว่�เส้นท�งก�รเดินเรือของกองทัพเรือต่�งช�ติในเขต EEZ  

ของประเทศหนึ่งๆ เป็นภัยต่อคว�มมั่นคงแห่งช�ติ กล่�วคือ จีนไม่ได้มองว่�เป็นผลประโยชน์ส่วนรวม  

แต่เป็นผลประโยชน์แบบผลลพัธ์เป็นศนูย์ (zero-sum) ทีถ้่�ฝ่�ยหนึง่ได้ อกีฝ่�ยหน่ึงกย่็อมเสยีผลประโยชน์ 

ยิ่งกว่�นั้น อิทธิพลหลักด้�นกองทัพเรือของสหรัฐฯ ที่ครอบงำ�ภูมิภ�คอยู่ ยิ่งทำ�ให้จีนวิตกกังวลว่�สหรัฐฯ 

อ�จกีดกันไม่ให้เสรีภ�พในก�รเดินเรือแก่คู่ปรปักษ์ของตน เช่นจีน ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อผลประโยชน ์

ท�งเศรษฐกิจและคว�มมั่นคงของจนี โดยเฉพ�ะเส้นท�งก�รขนส่งสินค้�นำ�เข้�และส่งออกไปยงัตล�ดโลก  

โดยเฉพ�ะพลงัง�นจ�กตะวนัออกกล�ง ทัง้นีจ้นียงัมองว่�เสรภี�พในก�รเดนิเรอือ�จเป็นเพยีงผลประโยชน์

เฉพ�ะกลุ่มที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ�เท่�นั้น

 ประก�รท่ีสอง คือ เรื่องก�รเจรจ�ระหว่�งประเทศอันเป็นที่ยอมรับสำ�หรับข้อพิพ�ทต่�งๆ  

ในเรื่องอำ�น�จอธิปไตยและเขตแดน โดยเฉพ�ะเขตแดนท�งทะเล นั่นคือ หลักก�รพิจ�รณ�ตัดสิน 

ข้อพิพ�ทที่จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่�ย รวมไปถึงกฎกติก�และปทัสถ�นที่จะนำ�ท�งให้เกิดก�รดำ�เนินก�ร

โดยไม่จำ�เป็นต้องแตะคำ�ถ�มเรื่องอำ�น�จอธิปไตย ในเมื่อก�รยืนกร�นว่�ผู้อ้�งกรรมสิทธิ์มีอำ�น�จอธิปไตย

โดยสมบูรณ์เป็นก�รขัดขว�งไม่ให้เกิดก�รคล่ีคล�ยคว�มขัดแย้ง คว�มท้�ท�ยในขณะเดียวกันจึงเป็น 

ก�รห�รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งเพื่อลดคว�มเป็นไปได้ของก�รใช้กำ�ลังคว�มรุนแรง  

ภ�รกิจนี้ดูเหมือนเป็นภ�ระท่ีอ�เซียนต้องแบกรับม�กกว่�ประเทศมห�อำ�น�จอื่น โดยออกม�ตรก�ร 

ซึ่งมุ่งคว�มสนใจไปท่ีก�รหลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งและก�รใช้ทรัพย�กรเพื่อก�รพัฒน�ร่วมกันในพื้นที่พิพ�ท 

ในภ�พรวมแล้ว บทบ�ทของประเทศมห�อำ�น�จเช่นจีนในก�รธำ�รงรักษ�ผลประโยชน์ส่วนรวมและ 
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คว�มมัน่คงในทะเลจนีใต้น้ันมค่ีอนข้�งน้อย และถูกมองจ�กประเทศเพือ่นบ้�นว่�เป็น “ภัยคกุค�ม” เสยีเอง  

เนื่องจ�กเป็นมห�อำ�น�จเพียงฝ่�ยเดียวท่ีมีข้อพิพ�ทในเร่ืองดินแดนท�งทะเล จีนจึงพัวพันโดยตรง 

กับก�รแย่งชิงซึ่งมีดุลอำ�น�จที่ไม ่สมม�ตรเป็นอย่�งยิ่ง โดยมีผู ้อ ้�งกรรมสิทธิ์ที่อ ่อนแอกว่�ใน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคู ่กรณี232 สถ�นก�รณ์เช่นน้ีอ�จเป็นแรงผลักดันให้จีนกำ�หนดเร่ืองนี้ 

ต�มเจตจำ�นงของตนเอง และยืนกร�นแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ด้วยวิธีก�รทวิภ�คี ไม่ใช่ในระดับพหุภ�คี 

รวมทั้งคัดค้�นข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่ต้องก�รบังคับใช้เสรีภ�พในก�รเดินเรืออย่�งเร่งด่วน อ�จกล่�วได้ว่� 

เมื่อพิจ�รณ�ถึงข้อพิพ�ทเรื่องดินแดนท�งทะเล ข้อจำ�กัดของระบอบกฎหม�ยท�งทะเลซึ่งวิวัฒน�ก�รขึ้น

เพื่อผลักดันให้เกิดก�รแก้ปัญห� หรือก�รตั้งอนุญ�โตตุล�ก�รเพื่อตัดสินชี้ข�ดเหนือก�รอ้�งกรรมสิทธิ์

อธิปไตยระหว่�งกัน ผนวกกับคว�มด้อยพัฒน�ของกรอบคว�มร่วมมือในระดับภูมิภ�คเพื่อหลีกเลี่ยง 

คว�มขดัแย้ง ยิง่ก่อให้เกดิก�รยนืกร�นสทิธอิำ�น�จโดยฝ่�ยเดียว (unilateral authority) ของแต่ละประเทศ

ม�กกว่�เดิม โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงจ�กมห�อำ�น�จเช่นจีน ปัญห�เช่นนี้ต่อม�ได้ส่งเสริมผลักดันให้รัฐใน 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ที่มีข้อพิพ�ทกับจีนร้องขอให้สหรัฐฯ เข้�ม�มีอิทธิพลด้�นสิทธิอำ�น�จในประเด็น

ท�งก�รทูตและก�รป้องปร�มท�งก�รทห�รม�กขึ้น 

 พลวัตของมห�อำ�น�จในก�รจัดก�รกับข้อพิพ�ทเรื่องดินแดนไม่เพียงแต่มีโอก�สนำ�ไปสู ่ 

ก�รเผชิญหน้�เท่�นัน้ แต่ยงัเป็นบททดสอบของมห�อำ�น�จต่�งๆ ด้วย ดงันีค้อื ประก�รแรก พฤตกิรรมของ

จีนต่อข้อพิพ�ทด้�นอำ�น�จอธิปไตยเหล่�นี้ถูกนำ�ม�พิจ�รณ�เป็นบททดสอบเจตน�ของจีนในฐ�นะ

มห�อำ�น�จใหม่ (rising power) และมห�อำ�น�จที่มีคว�มรับผิดชอบ (responsible power) ที่ส�ม�รถ

สร้�งและรักษ�ระเบียบให้แก่ภูมิภ�คได้หรือไม่ โดยขีนพึงที่จะจัดก�รคว�มขัดแย้งด้วยวิธีสันติ ยั่งยืน  

มีคว�มเป็นสถ�บัน และให้ประโยชน์แก่ทกุฝ่�ยได้ ประก�รทีส่อง กรณพีพิ�ทในทะเลจนีใต้ยงัทดสอบสถ�นะ

คว�มเป็นเจ้�หรืออำ�น�จนำ�ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�ค ซึ่งเชื่อมร้อยอยู่กับข้อผูกพันของมห�อำ�น�จนำ�ในก�ร

ปกป้องและคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมหรือบริก�รส�ธ�รณะระหว่�งประเทศ (international public 

goods) ทีส่ำ�คญัยิง่ เช่น เสรภี�พในก�รเดนิเรอื แนวท�งจดัก�รคว�มขดัแย้งของสหรฐัฯ ทีก่ำ�ลงัเปลีย่นแปลง

ไปนี้ จะเป็นตัวช้ีว่�สหรัฐฯ ปร�รถน�และส�ม�รถสร้�งกลไกเชิงสถ�บันและเชิงปทัสถ�นให้แก่คว�มเป็น

มห�อำ�น�จนำ�ของตน และระเบียบระหว�่งประเทศ ซ่ึงตรงกันข้�มกับก�รอ�ศัยอำ�น�จอิทธิพลหลักของ

ตนเพื่อบีบบังคับได้ม�กน้อยเพียงใด

232 Robert D. Kaplan, Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific  
 (Random House: New York: 2014), p. 19. 
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 ในส่วนนี้จะกล่�วถึงภ�พรวมของข้อพิพ�ทสำ�คัญในก�รอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ของรัฐ

ต่�งๆ ในส่วนต่อไปจะกล่�วถงึบทบ�ทของมห�อำ�น�จหลกัสองมห�อำ�น�จ ได้แก่ สหรัฐฯ และจีน กบักรณี

พพิ�ททะเลจีนใต้ และในส่วนสดุท้�ยพจิ�รณ�คว�มพย�ย�มในก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มขดัแย้งในทะเลจนีใต้ 

ทั้งในระดับระเบียบระหว่�งประเทศและระดับภูมิภ�ค 

แผนที่ 1: ทะเลจีนใต้ 

 ที่มา: http://focustaiwan.tw/news/aipl/201402100034.aspx 
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กำรแข่งขันแย่งชิงหมู่เกำะในทะเลจีนใต้

 ในทะเลจีนใต้ ประเทศจีน ไต้หวัน และรัฐจำ�นวนหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่�งแข่งขันกัน

อ้�งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะและแนวหินปะก�รังซ่ึงแบ่งออกได้เป็นส�มกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) หมู่เก�ะ 

Paracel อ้�งกรรมสิทธิ์โดยเวียดน�ม ไต้หวัน และถูกยึดครองโดยจีนม�ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 (ซึ่งจีนเรียกว่�

หมูเ่ก�ะซชี�หรอื Xisha) (2) หมูเ่ก�ะ Spratly (ซ่ึงจีนเรียกว่�หมูเ่ก�ะหน�นช�หรือ Nansha) อ้�งกรรมสิทธิ์

ทั้งเก�ะโดยจีน ไต้หวัน และเวียดน�ม และอ้�งกรรมสิทธิ์บ�งส่วนโดยฟิลิปปินส์ ม�เลเซียและบูรไน233  

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 เป็นต้นม� จีนได้ยึดครอง Mischief Reef ในหมู่เก�ะ Spratly และ (3) เก�ะห�ดทร�ย 

Scarborough Shoal (ซึง่จนีเรยีกว่�เก�ะหวงหย�นหรือ Huangyan) และแนวหนิสันดอน Macclesfield 

Bank (ซึ่งจีนเรียกว่�จุงช�หรือ Zhongsha) ซึ่งพิพ�ทกันระหว่�งฟิลิปปินส์ จีน และไต้หวัน

แผนที่ 2: ทะเลจีนใต้และก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของรัฐต่�งๆ 

 ที่มา: BBC News 

233 บรูไนได้อ้�งกรรมสิทธ์ิว่�เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (EEZ) ของตนขย�ยไปถึงตอนใต้ของหมู่เก�ะ Spratly ด้วย แม้ว่� 
 จะไม่ได้อ้�งกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เก�ะด้วยตัวมันเอง โปรดดู Robert W. Smith, “Maritime Delimitation in the  
 South China Sea: Potentiality and Challenges”, Ocean Development & International Law, Vol. 41  
 (2010): pp. 214-236. 
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 ผลกระทบจ�กก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ที่ทับซ้อนและขัดแย้งกันส่งผลต่อระเบียบในระดับภูมิภ�ค 

ในภ�พกว้�ง เนือ่งจ�กแนวโน้มคว�มเป็นไปได้ของก�รใช้กำ�ลังท�งทห�ร และก�รท้�ท�ยเส้นท�งก�รติดต่อ

ท�งทะเลเส้นหลัก โดยจีนมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รแผ่ขย�ยอำ�น�จและอิทธิพลของตนออกม�ในบริเวณ

ทะเลจีนใต้ โดยจีนถือว่�บริเวณดังกล่�วเป็นผลประโยชน์หลักของจีน และขีดเส้นแผนที่ให้ครอบคลุม 

หมู่เก�ะทั้งหมดโดยอ้�งเหตุผลท�งประวัติศ�สตร์ที่จีนเคยครอบครองดินแดนนี้ม�ตั้งแต่อย่�งน้อย 

ในสมัยร�ชวงศ์ฮั่นเป็นต้นม�234 หรือในปัจจุบันที่รู้จักกันดีว่�คือ “แผนที่เส้นประ 9 เส้น” (Nine-dashed 

Lines หรือ jiuduanxian)235 ก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของจีนไปปะทะกับก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของรัฐอื่นๆ  

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ รวมทัง้ท้�ท�ยสหรฐัฯ ซึง่ถอืว่�ตนเองเป็นมห�อำ�น�จนำ�ในภูมภิ�คเอเชยี-แปซฟิิก 

และมองว่�ก�รผง�ดข้ึนม�ของจีนเป็นปัญห�คว�มท้�ท�ยใหม่ (หรือภัยคุกค�มเสียด้วยซำ้�) ในสมัย

ประธ�น�ธิบดี Barack H. Obama สหรัฐฯ จึงมีก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รหันม�ห�เอเชีย (Pivot to Asia) 

หรือก�รปรับดุลอำ�น�จใหม่ (Rebalancing Strategy) ซึ่งเป็นก�รรื้อฟื้นบทบ�ทของสหรัฐฯ ในภูมิภ�ค

เอเชีย-แปซิฟิกท้ังท�งด้�นคว�มม่ันคงและเศรษฐกิจ236 นโยบ�ยดังกล่�วยิ่งทำ�ให้จีนมีคว�มหว�ดระแวง

สหรัฐฯ และมีนโยบ�ยแข็งกร้�วม�กข้ึนด้วย ในส่วนต่อไปจะพิจ�รณ�บทบ�ทของจีนในทะเลจีนใต้  

ซึ่งสะท้อนคว�มสัมพันธ์และพลวัตเชิงอำ�น�จดังกล่�ว

234 โปรดดู สุรชัย ศิริไกร, รายงานวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งระหว่างจีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบูรไน  
 การอ้างกรรมสทิธิท์บัซ้อนเหนอืหมูเ่กาะพาราเซลและสแปรตลีห์่ และหมูเ่กาะอืน่ๆ ในทะเลจนีใต้, สถ�บนัเอเชยีตะวนัออก 
 ศกึษ�มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์, 2545; และ Bill Hayton, The South China Sea: The Struggle for Power in  
 Asia (Yale University Press: New Haven and London: 2014), บทที่ 1-2. 
235 M. Taylor Fravel, “China’s Strategy in the South China Sea”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 33:  
 No. 3 (2011): p. 294. 
236 ข้อถกเถียงท�งทฤษฎีว่�ด้วยยุทธศ�สตร์ของสหรัฐฯ กับก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน โปรดดู บทที่ 2. 
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แผนที่ 3: แผนที่เส้นประ 9 เส้นของจีน

 ทีม่า: Stein Tonnesson, “China and the South China Sea: A Peace Proposal”, Security Dialogue,  
 Vol. 31: No. 3 (September 2000): p. 310. 
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จีนกับทะเลจีนใต้

 คู่พิพ�ทในกรณีทะเลจีนใต้ต่�งอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะต่�งๆ โดยยืนกร�นสิทธิอำ�น�จ 

ของตนโดยฝ่�ยเดียวม�ตั้งแต่หลังสงคร�มโลกคร้ังที่ 2 แต่ละรัฐมีข้ออ้�งและหลักฐ�นที่แตกต่�งกัน  

รวมทัง้ตคีว�มกฎหม�ยทะเลแตกต่�งกนัด้วย จึงทำ�ให้พ้ืนทีอ้่�งกรรมสิทธิม์คีว�มทบัซ้อนกัน ทัง้นีส่้วนหนึง่

ม�จ�กก�รอ้�งว่�มีทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะพลังง�นมห�ศ�ลใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เก�ะเหล่�นี้237 

อย่�งไรก็ดี Robert D. Kaplan เสนอไว้อย่�งน่�สนใจว่� ทะเลจีนใต้จะมีคว�มสำ�คัญม�กข้ึนในอน�คต 

ทั้งนี้ไม่ใช่เพร�ะทรัพย�กรพลังง�นใต้ทะเล ห�กแต่เป็นปริม�ณก�รนำ�เข้�นำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติ 

ผ่�นเส้นท�งเดินเรือในทะเลจีนใต้จ�กตะวันออกกล�งม�ยังเอเชียม�กกว่�238 หรือถ้�กล่�วให้ถึงท่ีสุดแล้ว  

ก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือดินแดนข้อพิพ�ทนั้นมีเป้�หม�ยสำ�คัญคือ ผลประโยชน์ในเชิงมหภ�ค 

ท�งยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงของจีน

 ก�รยนืกร�นสทิธิอำ�น�จโดยฝ่�ยเดยีวนัน้อ�จแบ่งได้เป็นส�มรปูแบบสำ�คญั ได้แก่ ก�รเข้�ยดึครอง  

(occupation) ก�รปกครองบริห�ร (administration) และก�รบังคับใช้กฎเกณฑ์ในพื้นที่พิพ�ท  

(enforcement)239 ยกตวัอย่�งเช่น ในหมูเ่ก�ะ Spratly ซึง่ทัง้หมดเป็นเก�ะหนิโสโครกและเก�ะเนนิทร�ย 

ขน�ดเล็ก ไต้หวันเข้�ยึดครองเก�ะขน�ดใหญ่ที่สุดใน Itu Aba หรือเก�ะไท้ผิง240 จีนยึดครอง 7 เก�ะ  

ม�เลเซีย 5 เก�ะ ฟิลิปปินส์ 9 เก�ะ และเวียดน�ม 21 เก�ะ241 แต่จีนก็มีคว�มแตกต่�งจ�กรัฐอื่น 

เน่ืองม�จ�กก�รใช้กำ�ลงัและคว�มแขง็กร้�ว (assertiveness) โดยกองทพัเรอืของจนี (1) ได้ขบัไล่เวียดน�ม 

ออกจ�กหมู่เก�ะ Paracels ในปี ค.ศ. 1974 (2) ทำ�ก�รสู้รบท�งทะเลกับเวียดน�มและยึดครองเก�ะ  

6 เก�ะในหมู่เก�ะ Spratlys เช่น Fiery Cross Reef, Johnson South Reef เป็นต้น เมื่อปี ค.ศ. 1988 

และ (3) ยึดครอง Mischief Reef จ�กฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1995 หลังจ�กนั้น จีนได้ปลูกสร้�งสถ�นี 

ก�รป้องกันท�งก�รทห�รในพื้นท่ีดังกล่�ว จนเป็นชนวนให้เกิดก�รกระทำ�ลักษณะเดียวกันโดยรัฐ 

237 แม้ว่�ในเวล�ต่อม� ร�ยง�นของรัฐบ�ลสหรัฐฯ จะระบุในท�งตรงกันข้�มว่� แหล่งสำ�รองนำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ต ิ
 ภ�ยใต้ทะเลจีนใต้ไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เก�ะ Spartly เลยก็ต�ม Rupert Wingfield-Hayes, “China’s  
 Island Factory”, BBC News, 9 September 2014 <http://www.bbc.co.uk/news/special/2014/ 
 newsspec_8701/index.html>. 
238 Kaplan, Asia’s Cauldron, p. 171.  
239 Goh, The Struggle for Order, p. 107.
240 เก�ะไท้ผิงเป็นเพียงเก�ะเดียวในหมู่เก�ะ Spartly ที่มีพื้นที่ใหญ่เพียงพอที่จะเป็นเก�ะ ต�มคำ�นิย�มของอนุสัญญ� 
 สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ปี ค.ศ. 1982 ข้อ 121 (3) 
241 โปรดดู Clive Schofield and Ian Storey, The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising  
 Tensions (Washington DC: Jamestown Foundation, 2009).
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ผู้อ้�งกรรมสิทธิ์อื่นๆ242 ผู้อ้�งกรรมสิทธิ์จึงดำ�เนินก�รต้ังสถ�นีท�งก�รทห�ร สร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ด้�นก�รทห�รและก�รปกครองบรหิ�ร ตัง้รกร�กประช�กร และพัฒน�ก�รท่องเท่ียวในพืน้ทีซ่ึง่ถกูยดึครอง 

จีนยังท้ิงเครื่องหม�ย เช่น ธงช�ติ ไว้บนพ้ืนท่ีซ่ึงไม่ได้ถูกยึดครองในหมู่เก�ะ Paracels อีกด้วยในปี  

ค.ศ. 2006

 แม้ว่�อ�เซยีนและจนีได้บรรลปุฏญิญ�ว่�ด้วยก�รปฏบิตัขิองรฐัภ�คใีนทะเลจนีใต้ (Declaration 

on the Conduct of Parties on SCS: DoC) ในปี ค.ศ. 2002 ซ่ึงเรียกร้องให้มีก�รแก้ไขข้อพิพ�ท 

ในทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธี แต่ก�รอ้�งว่�มีก�รค้นพบทรัพย�กรพลังง�นจำ�นวนมห�ศ�ลในทะเลจีนใต ้

ในช่วงทศวรรษที่ 2000 ทำ�ให้ก�รแข่งขันแย่งชิงหมู่เก�ะกลับม�ปะทุอีกครั้งหนึ่ง โดยจีน เวียดน�ม และ

ฟิลิปปินส์ต่�งยืนกร�นสิทธิอำ�น�จของตนโดยฝ่�ยเดียวในพ้ืนท่ีพิพ�ทในหล�ยรูปแบบด้วยกัน นั่นคือ 

ประก�รแรก ก�รเข้�ยึดครองและดำ�เนินก�รปกครองบริห�รหมู่เก�ะต่�งๆ แต่ละฝ่�ยได้ผ่�นร่�งกฎหม�ย

ภ�ยในประเทศ ได้แก่ กฎหม�ยว่�ด้วยเขตแดนท�งทะเลและพ้ืนทีโ่ดยรอบ ปี ค.ศ. 1992 ของจีน กฎหม�ย

เส้นฐ�น ปี ค.ศ. 2009 ของฟิลปิปินส์ และกฎหม�ยท�งทะเลแห่งช�ตซิึง่เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 2012 โดยเวยีดน�ม 

เพื่อสนับสนุนก�รอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ข้อพิพ�ท243 ในปี ค.ศ. 2012 ประธ�น�ธิบดี Beningno  

S. Aquino III ของฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนชื่อส่วนหนึ่งของพื้นที่พิพ�ทอย่�งเป็นท�งก�รว่� “ทะเลฟิลิปปินส์

ตะวันตก” (West Philippine Sea)244 ผู้อ้�งกรรมสิทธิ์คนอื่นๆ เร่งเพิ่มสถ�นะองค์ก�รปกครองบริห�ร 

ของตนซ่ึงรับผิดชอบต่อพื้นที่พิพ�ท กล่�วคือ หลังจ�กเวียดน�มยกระดับหมู่เก�ะ Spratly ขึ้นเป็น  

“เขตเมือง” ในเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 2007 จีนได้ต้ังเมืองซ�นช� (Sansha city) เป็นหน่วยก�รปกครอง 

ระดับอำ�เภอบนเก�ะ Sansha ของหมู่เก�ะ Paracels พร้อมย�มช�ยฝั ่งรักษ�ก�รณ์ของตนเอง 

ในเดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 2012245 นอกจ�กนั้น ทั้งสองฝ่�ยได้ทำ�ก�รซ้อมรบภ�ยในพื้นที่พิพ�ท ซึ่งยิ่งทำ�ให้

ข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ทวีคว�มตึงเครียดและเป็นปฏิปักษ์ม�กยิ่งขึ้น

 ในปี ค.ศ. 2012 รัฐบ�ลจีนได้ประก�ศให้ทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งใน “ผลประโยชน์หลักแห่งช�ติที่

สำ�คัญยิ่ง” (core national interest) เทียบเท่�กับไต้หวัน ทิเบต และซินเจียง ซึ่งจีนพร้อมที่จะใช้กำ�ลัง

ท�งก�รทห�รเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ดังกล่�วถ้�ห�กจำ�เป็น246 จีนยังพย�ย�มอ้�งก�รครองอำ�น�จ

242 Ralf Emmers, Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia (London: Routledge, 2010), p. 80.
243 “China lawmakers slam claim to islands by Hanoi”, China Daily, 1 October 2012.
244 Kaplan, Asia’s Cauldron, p. 132. 
245 Thomas J. Christensen, The China Challenge: Shaping the Choices of a Rising Power (New York and  
 London: W.W. Norton, 2015), p. 261. 
246 Fravel, “China’s Strategy in the South China Sea”, p. 296. 
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247 โปรดดู Andrew F. Krepinevich, Jr., “How to Deter China: The Case for Archipelagic Defense”, Foreign  
 Affaris, March/ April 2015, pp. 78-86.
248 Rupert Wingfield-Hayes, “China’s Island Factory”, BBC News, 9 September 2014 <http://www.bbc. 
 co.uk/news/special/2014/newsspec_8701/index.html>. 

นำ�ในภูมิภ�คแปซิฟิกตะวันตกด้วยก�รล�กเส้นกำ�หนดเขตอิทธิพลของจีน ใน First Island Chain ซ่ึง 

ครอบคลุมบริเวณทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ทั้งหมด และ Second Island Chain ซึ่งครอบคลุม

บริเวณทะเลฟิลิปปินส์ จ�กท�งเหนือคือญี่ปุ่นไปยังหมู่เก�ะ Marianas เหนือ จนถึงท�งใต้คือป�เล�  

รวมทัง้ฐ�นทพัเรอืของสหรฐัฯ บนเก�ะกวมด้วย พร้อมๆ กับก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถในก�รกดีกนัสหรฐัฯ 

ไม่ให้เข้�ใกล้น่�นนำ้�ของจีน ที่เรียกว่�ยุทธศ�สตร์ Anti-Access/ Area-Denial (A2/AD)247 จีนได้ประก�ศ

ให้ทะเลจีนตะวันออกเป็นเขตป้องกันภัยท�งอ�ก�ศหรือ ADIZ (Air Defense Identification Zone)  

ในเดือนพฤศจิก�ยน ค.ศ. 2013 แต่ยังไม่ได้มีก�รประก�ศในทะเลจีนใต้แต่อย่�งใด นอกจ�กนั้น ต้ังแต ่

ช่วงเดือนมกร�คม ค.ศ. 2014 จีนได้เข้�ไปยึดครองพ้ืนท่ีต่�งๆ ในทะเลจีนใต้ม�กข้ึน โดยมีก�รก่อสร้�ง 

สิ่งปลูกสร้�งต่�งๆ รวมทั้งก�รถมทะเลเพื่อสร้�งเก�ะใหม่ขึ้นม� เพื่อสร้�งสน�มบินหรือล�นบินขน�ดย่อม

สำ�หรับให้เครือ่งบนิรบส�ม�รถบนิขึน้และลงได้ เช่น ท่ี Johnson South Reef บนหมูเ่ก�ะ Spartly เป็นต้น248

แผนที่ 4: First Island Chain และ Second Island Chain

 ที่มา: BBC News 
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 ประก�รที่สอง จีน เวียดน�ม และฟิลิปปินส์ได้ยืนกร�นสิทธิอำ�น�จของตนโดยฝ่�ยเดียว 

ในทะเลจีนใต้ด้วยก�รบังคับใช้กฎกติก�ของตน รวมทั้งควบคุมก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรในบริเวณ 

ที่ตนอ้�งกรรมสิทธิ์ และกีดกันรัฐอื่น ในด้�นก�รประมง จีนได้ออกและบังคับใช้คำ�สั่งฝ่�ยเดียว โดยห้�ม 

ไม่ให้มีก�รจับปล�ในพื้นที่ส่วนต่�งๆ ของทะเลเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 หน่วยล�ดตระเวน 

เพื่อคว�มมั่นคงท�งทะเลของจีนได้กักขังช�วประมงเวียดน�ม ยึดทรัพย์สินของผู้ถูกจับกุม249 และ 

หล�ยครั้งขับไล่เรือของเวียดน�มและฟิลิปปินส์ที่พย�ย�มเข้�ม�จับปล�ในน่�นนำ้�ทะเลจีนใต้ ต้ังแต่ปี  

ค.ศ. 2010 เป็นต้นม� เหตุก�รณ์ก�รจับกุมช�วประมงโดยย�มช�ยฝั่งของช�ติต่�งๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

เหตกุ�รณ์ครัง้รนุแรงท่ีสดุคอื เหตกุ�รณ์ก�รจับตวัช�วประมงช�วจีนในบรเิวณเก�ะห�ดทร�ย Scarborough 

ในเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 2012 โดยเหตุก�รณ์เกิดขึ้นเมื่อเรือรบฟิลิปปินส์พย�ย�มจะจับกุมตัวช�วประมงจีน 

หลังจ�กพบว่�มีเรือประมงจีนหล�ยลำ�เข้�ม�จับปล�อย่�งผิดกฎหม�ยในบริเวณเก�ะห�ดทร�ยนี้  

อย่�งไรก็ต�ม เรือสอดแนมของจีนสองลำ�ได้เข้�ม�แทรกแซงและช่วยเหลือช�วประมงจีนออกไป กรณีนี ้

ยิ่งทำ�ให้คว�มสัมพันธ์จีน-ฟิลิปปินส์ตึงเครียดลงไปอีก โดยจีนได้กดดันฟิลิปปินส์ด้วยก�รควำ่�บ�ตร 

ท�งเศรษฐกิจ เช่น ก�รไม่นำ�เข้�กล้วยจ�กฟิลิปปินส์250 เหตุก�รณ์เก�ะห�ดทร�ย Scarborough  

ยังเพ่ิมคว�มกังวลของภูมิภ�คเกี่ยวกับข้ออ้�งกรรมสิทธิ์ของจีนซึ่งยืนกร�นรุกคืบม�กขึ้นเรื่อยๆ  

ในเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (EEZ) ของผู้อ้�งกรรมสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งอยู่ห่�งไกลจ�กพื้นที่ข้อพิพ�ทหลัก251

 ในด้�นก�รสำ�รวจพลังง�น ทั้งเวียดน�มและฟิลิปปินส์ต่�งอนุญ�ตให้บริษัทนำ้�มันต่�งช�ติ 

เข้�ไปสำ�รวจนำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะม�กขึ้น โดยอ้�งคว�มชอบธรรม 

ต�มกฎหม�ยทะเล ในขณะทีจ่นีได้ขัดขว�งก�รสำ�รวจหรอืคว�มพย�ย�มทีจ่ะขดุเจ�ะพลงัง�นของเวยีดน�ม

และฟิลิปปินส์ โดยอ้�งถึงแผนท่ีเส้นประ 9 เส้น ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นม� จีนได้ข่มขู่ 

บริษัทสำ�รวจนำ้�มันที่ได้รับสัมปท�นจ�กเวียดน�มหล�ยบริษัทไม่ให้เข้�ม�สำ�รวจในพื้นที่ใกล้กับหมู่เก�ะ 

Spartly ของจีน เช่น ในเดอืนเมษ�ยน ค.ศ. 2007 จนีได้ข่มขูบ่รษิทั British Petroleum (BP) ทีไ่ด้สมัปท�น

249 ในปี ค.ศ. 2010 พบว่�เหตกุ�รณ์กรณรีะหว่�งจนีและเวยีดน�มม�ถงึจดุขดีสดุ พร้อมกบัทีพ่บคว�มพย�ย�มของเวยีดน�ม 
 ในก�รทำ�ให้ข้อพพิ�ทเป็นประเดน็น�น�ช�ติโดยใช้ตำ�แหน่งประเทศเจ้�ภ�พอ�เซยีนในปีน้ัน โปรดด ู Carlyle Thayer,  
 “The Tyranny of Geography: Vietnamese Strategies to Constrain China in the South China Sea”,  
 Contemporary Southeast Asia, Vol. 33: No. 3 (2011): pp. 357-361.
250 โปรดดู Maria Ortuoste, “The Philippines in the South China Sea: Out of Time, Out of Options?” in  
 Southeast Asian Affairs 2013, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013),  
 pp. 240-253. 
251 Michael Swaine and M. Taylor Fravel, “China’s Assertive Behavior Part Two: The Maritime Periphery”,  
 China Leadership Monitor, Vol. 35 (Summer 2011), pp. 5-6.
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จ�กเวียดน�มให้สร้�งท่อก๊�ซนอกช�ยฝั่งทะเลภ�คใต้ของเวียดน�ม โดยจีนอ้�งว่�บริเวณดังกล่�ว 

อยู่ใกล้กับทะเลอ�ณ�เขตของจีนในหมู่เก�ะ Spartly ในปี ค.ศ. 2009 จีนยังห้�มไม่ให้ฟิลิปปินส์ 

ขุดเจ�ะนำ้�มันในอ�ณ�บริเวณ Reed Bank ซึ่งห่�งจ�กช�ยฝั่งของเก�ะ Palawan ซึ่งเป็นจังหวัด 

ด้�นตะวันตกสุดของฟิลิปปินส์ เพียง 60 ไมล์เท่�นั้น252

 ในปี ค.ศ. 2011 จีนพย�ย�มปฏิเสธไม่ให้ฟิลิปปินส์และเวียดน�มเข้�ไปสำ�รวจพลังง�น 

ภ�ยในพ้ืนที่ EEZ ของตน จนเกิดเหตุก�รณ์ก�รตัดส�ยเคเบิ้ลของเรือสำ�รวจนำ้�มันของเวียดน�ม 

และฟิลิปปินส์หล�ยครั้ง ในเดือนมีน�คม ค.ศ. 2013 กองทัพเรือของจีนได้ทำ�ล�ยเรือสำ�รวจ 

ขุดเจ�ะพลังง�นสองลำ�ของเวียดน�ม จนนำ�ไปสู ่ก�รประท้วงต่อต้�นจีนบนท้องถนนในเวียดน�ม 

ในเดือนมิถุน�ยน ค.ศ. 2013253 ต่อม� ในเดือนพฤษภ�คม ค.ศ. 2014 บริษัทนำ้�มันนอกช�ยฝั่งแห่งช�ติ

จีน (CNOOC) ยังได้สร้�งแท่นขุดเจ�ะนำ้�มันขน�ดใหญ่คือ Haiyang Shiyou-981 ในทะเลใกล้กับหมู่เก�ะ 

Paracel ซ่ึงก่อให้เกิดก�รเผชิญหน้�ระหว่�งเรือรบของจีนและเวียดน�ม และในเดือนมิถุน�ยนยังได ้

ส่งแท่นขดุเจ�ะแท่นท่ี 2 เข้�ไปอกี ซึง่เหตกุ�รณ์ดงักล่�วนำ�ม�สูก่�รชมุนมุประท้วงครัง้ใหญ่ของช�วเวยีดน�ม

และเผ�ทำ�ล�ยโรงง�นของจีนประม�ณ 15 โรงง�นในเวียดน�ม ในเวล�ต่อม�จีนได้ตัดสินใจถอนแท่นขุด

เจ�ะออกม�ในเดือนกรกฎ�คม254

 ประก�รท่ีส�ม รัฐต่�งๆ ยืนกร�นสิทธิอำ�น�จของตนโดยฝ่�ยเดียวด้วยก�รเสริมสร้�งขีดคว�ม

ส�ม�รถท�งด้�นก�รทห�ร รวมทั้งก�รเพิ่มกิจกรรมก�รสอดแนมและก�รล�ดตระเวนในทะเลจีนใต้ แม้ว่�

จีนไม่ได้เป็นเพียงรัฐเดียวที่ยืนกร�นสิทธิอำ�น�จเหล่�นี้ แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นม� ก�รกระทำ�ของ

จนีเพือ่สนบัสนุนข้ออ้�งกรรมสทิธิข์องตนนบัว่�หนกัหน่วงกว่�ช�ติอืน่ อีกทัง้ยงั “ขย�ยวงกว้�งผดิปกติและ

คลุมเครืออย่�งจงใจ”255 กล่�วโดยย่อ จีนมีท่�ทีแข็งกร้�วม�กขึ้นในทะเลจีนใต้ โดยเฉพ�ะในด้�น 

252 Rupert Wingfield-Hayes, “China’s Island Factory”, BBC News, 9 September 2014 <http://www.bbc. 
 co.uk/news/special/2014/newsspec_8701/index.html>.
253 Joseph Chinyong Liow, and Rajni Gamage, “The Quest for Regional and Domestic Stability”, in  
 Southeast Asian Affairs 2014, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014), p. 6. 
254 “South China Sea Dispute”, BBC News, 17 April 2015; See Seng Tan, and Oleg Korovin, “Seeking  
 Stability in Turbulent Times: Southeast Asia’s New Normal?” in Southeast Asian Affairs 2015, ed.  
 Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015), pp. 10-11. ในมุมมองของเวียดน�ม  
 โปรดดู Ramses Amer, “Vietnam in 2014: Crisis with China Makes Headlines”, in Southeast Asian  
 Affairs 2015, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015), pp. 387-401. 
255 Denny Roy, “South China Sea: Not Just About ‘Free Navigation’ “, Asia-Pacific Bulletin, 4 September 2012. 
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ก�รทห�ร จีนได้พัฒน�แสนย�นุภ�พท�งด้�นก�รทห�รอย่�งรุดหน้�256 ทั้งอ�วุธยุทโธปกรณ์และ 

ฐ�นทัพเรือดำ�นำ้�ที่เก�ะไหหลำ� ในเชิงเปรียบเทียบแล้ว คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทห�รระหว่�งจีนและ 

รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นคว�มสัมพันธ์แบบอสมม�ตร โดยจีนมีคว�มเข้มแข็งและ 

ขีดคว�มส�ม�รถสูงกว่�ม�ก ทั้งยังแสดงแสนย�นุภ�พต่�งๆ ในทะเลจีนใต้ เช่น257

 • ในเดือนมนี�คม ค.ศ. 2013 จีนได้ส่งกองเรือรบเลก็ 4 ลำ�ไปยังทะเลจีนใต้ ได้แก่ เรือยกพลขึน้บก  

Jinggangshan, เรือพิฆ�ต Lanzhou, และเรือฟรีเกต Yulin และ Hengshui โดยมีพิธีส�บ�นตนรับหน้�ที่

ของกองทัพเรือจีน โดยให้คำ�มั่นสัญญ�จะ “ปกป้องทะเลจีนใต้ ธำ�รงรักษ�อำ�น�จอธิปไตยแห่งช�ติและ 

มุ่งไปสู่คว�มฝันของจีนที่เข้มแข็ง” โดยพิธีดังกล่�วจัดขึ้นใกล้กับเก�ะ James Shoal ซึ่งห่�งจ�กม�เลเซีย

เพียง 80 กิโลเมตร 

 • ในเดือนธันว�คม ค.ศ. 2013 จีนยังได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินรบลำ�แรกชื่อ Liaoning  

ไปยังทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรก และยังเผชิญหน้�กับเรือรบของสหรัฐฯ USS Cowpens ซึ่งแล่นเข้�ม� 

ในบรเิวณทะเลจนีใต้ จนีได้เรียกร้องให้เรอืรบของสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปจ�กพ้ืนท่ีดังกล่�ว ในขณะทีส่หรัฐฯ 

กล่�วว่� เรือรบของตนแล่นอยู ่ในน่�นนำ้�ส�กล ซ่ึงเรือรบของจีนได้ยิงกระสุนข้�มเรือของสหรัฐฯ  

ไปเพื่อเป็นก�รข่มขู่

 • ในเดือนมกร�คม ค.ศ. 2014 จีนได้ส่งกองเรือเล็ก ซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆ�ตสองลำ�และ 

เรือยกพลขึ้นบกอีกหนึ่งลำ�ไปยังทะเลจีนใต้ โดยแล่นผ่�นหมู่เก�ะ Paracel และ James Shoal โดยมี 

ก�รฝึกซ้อมรบและปฏิบัติก�รต่อต้�นโจรสลัด รวมทั้งปฏิบัติก�รค้นห�และช่วยเหลือ

256 อนึ่ง นักวิช�ก�รยังคงถกเถียงกันอยู ่ว่�ทำ�ไมหรืออะไรคือส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้จีนเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยม�สู ่
 คว�มแข็งกร้�วม�กข้ึน นักวิช�ก�รสภ�พจริงนิยม (เช่น John Mearsheimer) มองว่� ขีดคว�มส�ม�รถท�งวัตถ ุ
 ทั้งเศรษฐกิจและก�รทห�รผลักดันให้มห�อำ�น�จแวงห�คว�มเป็นเจ้�มห�อำ�น�จในระดับภูมิภ�คเพื่อที่จะคำ้�ประกัน 
 คว�มมั่นคงของรัฐตนเอง ในขณะท่ีนักวิช�ก�รบ�งคนเสนอว่�ท่�ทีที่แข็งกร้�วของจีนม�จ�กก�รตอบโต้กับ 
 ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐฯ ที่หันกลับม�ห�เอเชียม�กข้ึน ซ่ึงเท่�กับเป็นก�รพย�ย�มสกัดกั้น 
 ก�รผง�ดขึ้นม�ของจีนนั่นเอง โปรดดู John J. Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to  
 US Power in Asia”, The Chinese Journal of International Politics, Vol. 3 (2010): pp. 381-96. และ Chu  
 Shulong, “China’s View on US Policy in the South China Sea”, in Perspectives on the South China  
 Sea: Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute, eds. Murray Hiebert, Phuong Nguyen,  
 and Gregory B Poling (Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2014), pp. 13-19.
257 Phllip C. Saunders, “The Role of the Chinese Military in the South China Sea”, in Perspectives on  
 the South China Sea: Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute, eds. Murray Hiebert,  
 Phuong Nguyen, and Gregory B Poling (Washington D.C.: Center for Strategic and International  
 Studies, 2014), p. 133.
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 อ�จกล่�วได้ว่�ก�รเพิ่มกำ�ลังท�งก�รทห�รนั้น จีนต้องก�รแสดงให้เห็นถึงขีดคว�มส�ม�รถ

ท�งก�รทห�รเพื่อก�รข่มขู่รัฐขน�ดเล็กๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ในอีกด้�นหนึ่งคือก�รสอดแนมและก�รล�ดตระเวน จีนได้ใช้กองกำ�ลังกึ่งทห�รในบริเวณ

ทะเลจีนใต้ม�กกว่�กำ�ลังท�งทห�รโดยตรง และพย�ย�มหลีกเลี่ยงก�รปะทะกันท�งก�รทห�ร  

โดยเฉพ�ะหน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ยแบบก่ึงทห�รสองหน่วย ได้แก่ (1) หน่วยสอดแนมท�งทะเล 

แห่งประเทศจีน (China Marine Surveillance) มีหน้�ที่บงัคับใช้กฎหม�ยท�งทะเลภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล

ขององค์ก�รปกครองบรหิ�รมห�สมทุรแห่งรฐั และ (2) ศูนย์บญัช�ก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยประมง (Fisheries 

Law Enforcement Command) โดยท้ังสองหน่วยง�นมีเรือล�ดตระเวนคุณภ�พดีเป็นของตัวเองและ

กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รยกระดับและขย�ยกำ�ลังพล258 ก�รใช้กองกำ�ลังกึ่งทห�รของจีนเป็นไปเพื่อนำ�เสนอ

ภ�พลักษณ์ว่�ตนได้ใช้แนวท�งที่ปร�ศจ�กกำ�ลังท�งอ�วุธและทห�ร พร้อมทั้งก�รมีแสนย�นุภ�พ 

ท�งยุทธน�วีที่เหนือกว่�ไว้ในมือ259 ก�รกระทำ�เช่นนี้ผลักให้รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอ่อนแอกว่� 

ท�งก�รทห�รตกอยูใ่นสถ�นก�รณ์ท่ีด้อยกว่�ในเชงิเปรยีบเทียบ กล่�วคอื ก�รไม่มปีฏกิริยิ�ตอบโต้จะถอืว่�

เป็นก�รยอมรับสิทธิอำ�น�จของจีนเหนือพื้นที่พิพ�ทในท�งปฏิบัติ (de facto) ขณะที่ก�รตอบโต ้

โดยใช้กำ�ลังก็สุ่มเสี่ยงต่อก�รถูกกล่�วห�ว่�ทำ�สงคร�มกับเรือที่ไม่มีอ�วุธ ห�กครั้นว�งกำ�ลังเรือรบหรือ 

ก็เสี่ยงพบกับก�รเผชิญหน้�ท�งก�รทห�รที่เสียเปรียบและอสมม�ตรในท�งกำ�ลัง260

 ประก�รที่สี่ มห�อำ�น�จอย่�งจีนคงสิทธิอำ�น�จของตนโดยฝ่�ยเดียวด้วยก�รพย�ย�มขัดขว�ง

ยับยั้งก�รเจรจ�ต่อรองหรือข้อตกลงระหว่�งประเทศ ทั้งในระดับกฎหม�ยระหว่�งประเทศและในระดับ

ภูมิภ�คที่จะเป็นอุปสรรคต่อก�รอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพ�ทในทะเลจีนใต้ และเรียกร้องให้มีก�รแก้ไข

ข้อพิพ�ทด้วยกรอบก�รเจรจ�แบบทวิภ�คีเท่�นั้น แม้ว่�จีนได้ทำ�ปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติของรัฐภ�คี 

ในทะเลจนีใต้ (DoC) กบัอ�เซยีนกต็�ม นอกจ�กนัน้จนียงัปฏเิสธก�รแก้ไขข้อพพิ�ทด้วยวธิอีนญุ�โตตลุ�ก�ร 

(arbitration) ภ�ยใต้กรอบอนสุญัญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล (United Nations Convention 

on the Law of the Sea) หรือ UNCLOS อีกด้วย ยกตัวอย่�งเช่น ในปี ค.ศ. 2009 จีนประท้วงทันท ี

ต่อก�รยื่นเสนอเส้นเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ 200 ไมล์ทะเลของเวียดน�มและม�เลเซียต่อคณะกรรม�ธิก�ร

กำ�หนดขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission on the Limits on the Continental Shelf) หรือ CLCS 

โดยอ้�งว่�เป็นก�รละเมิดต่ออำ�น�จอธิปไตยของจีน และร้องขอให้องค์ก�รสหประช�ช�ติปฏิเสธ 

258 Goh, The Struggle for Order, p. 109.
259 ”Small wars loom large on China’s horizon”, Asia Times, 6 April 2012.
260 James Holmes, “China’s Small Stick Diplomacy”, The Diplomat, 21 May 2012.
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ข้อเสนอดังกล่�วของทัง้สองประเทศ โดยจีนในฐ�นะประเทศผูอ้้�งกรรมสทิธิเ์หนอืหมูเ่ก�ะ Spartly ท้ังหมด

ได้ชี้แจงต่อ CLCS ว่� “หมู่เก�ะหน�นช�เป็นของจีน จึงทำ�ให้จีนมีสิทธ์ิเต็มที่ในก�รครอบครองทะเล 

อ�ณ�เขต เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะและไหล่ทวีป”261 ต่อม�ในเดือนมกร�คม ค.ศ. 2013 เมื่อฟิลิปปินส ์

ได้ยื่นเรื่องต่อศ�ลอนุญ�โตตุล�ก�ร เพื่อท่ีจะท้�ท�ยก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ จีนก็ได้ 

ปฏิเสธอีกครั้ง (ดังจะได้กล่�วถึงต่อไป) อ�จกล่�วได้ว่� จีนใช้นโยบ�ยแบบคู่ขน�นหรือ dual track policy 

ในก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งในทะเลจีนใต้ นั่นคือ ในด้�นหนึ่ง เจรจ�ต่อรองทวิภ�คีกับคู่พิพ�ท  

และในอกีด้�นหนึง่ เจรจ�กบัอ�เซยีนเพือ่เร่งเจรจ�จัดทำ�แนวปฏบิติัหรือ Code of Conduct ในทะเลจีนใต้

 นอกจ�กนี ้จนียงัได้ต่อต้�นก�รเข้�ม�ยุง่เก่ียวข้องตวัแสดงทีไ่ม่ได้อ้�งกรรมสทิธิเ์หนอืทะเลจีนใต้ 

โดยเฉพ�ะก�รปฏิเสธว�ทกรรมเรื่อง “เสรีภ�พในก�รเดินเรือ” ของสหรัฐฯ ซึ่งนิย�มในคว�มหม�ยกว้�ง 

ที่ครอบคลุมให้กองทัพเรือและปฏิบัติก�รสอดแนมของสหรัฐฯ เข้�ม�ในทะเลจีนใต้ได้อย่�งอิสระ  

ยกตัวอย่�งเช่น ในก�รประชุมก�รประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ 8  

ในเดือนตุล�คม ค.ศ. 2013 เมื่อประเด็นปัญห�ทะเลจีนใต้ถูกหยิบยกขึ้นม�โดย John Kerry รัฐมนตรีต่�ง

ประเทศของสหรัฐฯ ประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่�วยำ้�ว่� “เสรีภ�พในก�รเรือในทะเลจีนใต้ไม่เคยเป็น

ประเด็นปัญห� และจะไม่มีวันเป็น” ในอน�คต262 หรือในก�รประชุมที่กรุงเนปิดอว์ เมียนม� ในเดือน

สิงห�คม ค.ศ. 2014 Wang Yi รัฐมนตรีต่�งประเทศของจีน ได้วิจ�รณ์ข้อเสนอของรัฐมนตรีต่�งประเทศ

ของสหรัฐฯ ท่ีว่�จีนมีนโยบ�ยท่ี “ยั่วยุ” และมุ่ง “เปลี่ยนแปลงสถ�นะเดิม” ในทะเลจีนใต้ ว่� “ไม่ถูก

ก�ลเทศะ” และยืนกร�นว่� “สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้โดยทั่วไปแล้วมีเสถียรภ�พ และเสรีภ�พ 

ในก�รเดนิเรอืท่ีนัน่ไม่เคยเป็นปัญห�แต่ประก�รใด” และ “ประเทศต่�งๆ ภ�ยนอกภมูภิ�คส�ม�รถมคีว�ม

วิตกกังวลอย่�งชอบธรรม แต่ถ้�รัฐเหล่�นั้นม�ที่นี่เพื่อที่จะชี้นิ้วสั่ง เร�ก็จะต่อต้�นก�รกระทำ�เช่นนั้น”263  

อ�จกล่�วได้ว่� ก�รทีจ่นีไม่ยอมรบัว�ทกรรมเรือ่ง “เสรภี�พในก�รเดนิเรอื” ของสหรฐัฯ เป็นก�รต่อสูแ้ข่งขนั

ระหว่�งสองมห�อำ�น�จหลักของโลก เพื่อแย่งชิงพื้นที่ก�รครองอิทธิพลเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวันตก 

 กระนั้นก็ดี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นม� ท่�ทีนโยบ�ยต่�งประเทศของจีนที่แข็งกร้�วม�กขึ้น

กลับยิ่งผลักให้รัฐคู่พิพ�ทเข้�เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ ม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะฟิลิปปินส์และเวียดน�มได้

พย�ย�มปรบัดลุแห่งอำ�น�จกบัจนี ด้วยก�รหนัไปพึง่สหรฐัฯ โดยโน้มน้�วให้กลบัม�สนบัสนนุเชงิยทุธศ�สตร์

261 Joseph Chinyonh Liow, “Southeast Asia in 2009: A Year Fought with Challenges”, in Southeast Asian  
 Affairs 2010, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), p. 13. 
262 อ้�งใน Liow, and Gamage, “The Quest for Regional and Domestic Stability”, p. 7.
263 อ้�งใน Tan, and Korovin, “Seeking Stability in Turbulent Times: Southeast Asia’s New Normal?” p. 11.
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ในทะเลจีนใต้อกีครัง้ หรอืเร�อ�จจะเรยีกว่�เป็นยทุธศ�สตร์ก�รประกนัคว�มเสีย่งหรือ hedging strategy264 

ก�รเดนิหม�กในครัง้นีเ้กดิขึน้พร้อมกับทีส่หรฐัฯ กำ�ลังมคีว�มกงัวลเพ่ิมข้ึนเกีย่วกบัคว�มแข็งกร้�วท�งทะเล

ของจีน ในระยะย�วแล้ว สหรัฐฯ มีคว�มกังวลเกี่ยวกับอำ�น�จท�งก�รทห�รที่เติบโตขึ้นของจีน และ 

ก�รข�นรับต่อคว�มต้องก�รให้ขย�ยเขตอทิธพิลนัน้กเ็พิม่ขึน้ด้วยจ�กก�รค้นพบฐ�นทพัเรอืดำ�นำ�้นวิเคลยีร์

บนเก�ะไหหลำ� ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ใช้เพื่อหยุดยั้งรัฐอื่นและดำ�เนินก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ท�งทะเลในทะเลจีนใต้

ต่อไปได้265 ฐ�นทพัเรอืสำ�คญันีจ้ะเพิม่เดมิพันของจีนในก�รปกป้องรกัษ�ก�รเข้�ถงึน่�นนำ�้ในพืน้ทีด่งักล่�ว

เอ�ไว้ และย่ิงทำ�ให้ดุลอำ�น�จท�งก�รทห�รระหว่�งรัฐผู้อ้�งกรรมสิทธิ์ด้วยกันเป็นไปในทิศท�งที่จีน 

ได้ประโยชน์ม�กยิ่งขึ้น266

บทบำทของสหรัฐอเมริกำในกรณีพิพำททะเลจีนใต้ 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นม� รัฐบ�ล Barack H. Obama ได้ขย�ยก�รคำ้�ประกันท�งด้�น

ยุทธศ�สตร์แก่รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม�กขึ้นด้วยก�รสนับสนุนท�งก�รทูตและก�รป้องปร�ม 

ท�งก�รทห�ร ท่ีสำ�คญัยิง่กว่�คอืก�รท่ีสหรฐัฯ เข้�ม�แทรกแซงก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มขดัแย้งในทะเลจนีใต้

อย่�งชัดแจ้งม�กขึ้น ด้วยก�รนิย�มผลประโยชน์หลักของส่วนรวมที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียกันอยู่ และ 

วิธีในก�รคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่�ว ในก�รประชุมอ�เซียนว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นก�รเมือง

และคว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ณ กรุงฮ�นอย  

ประเทศเวียดน�มเมื่อเดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 2010 Hillary Clinton รัฐมนตรีกระทรวงต่�งประเทศ 

ได้กล่�วถ้อยแถลงไว้ โดยยืนกร�นว่� สหรัฐฯ มี “ผลประโยชน์แห่งช�ติในเรื่องเสรีภ�พในก�รเดินเรือ  

ก�รเปิดน่�นนำ้�เอเชียแก่ส่วนรวม และก�รเค�รพกฎหม�ยระหว่�งประเทศ” ในทะเลจีนใต้ เนื่องจ�ก 

264 โปรดดู Le Hong Hiep, “Vietnam’s Hedging Strategy against China since Normalization”, Contemporary  
 Southeast Asia, Vol. 35: No. 3 (2013): pp. 333-368.
265 Mark J. Valencia, “The South China Sea Hydra”, Nautilus Institute Policy Forum, 24 July 2009;  
 Emmers, Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia, pp. 74-76. 
266 ตัวอย่�งเช่น เวียดน�ม ซึ่งเป็นประเทศที่ทรงอ�นุภ�พท�งทห�รที่สุดในหมู่ผู้อ้�งกรรมสิทธิ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 ด้วยกันน้ัน เพียงแต่บำ�รุงรักษ�เรือดำ�นำ้�ดีเซลไฟฟ้�รุ่น Kilo หกลำ�แรกของตนในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งเป็นปีเดียวกับ 
 ทีม่รี�ยง�นว่�กองทพัเรอืของจนีครอบครองเรอืดำ�นำ�้ดเีซลไฟฟ้�จำ�นวน 58 ลำ� และเรอืดำ�นำ�้นวิเคลยีร์ 8 ลำ� เพิม่เตมิ 
 จ�กก�รมีฝูงเครื่องบินรบขน�ดใหญ่ท่ีสุดในหมู่รัฐผู้อ้�งกรรมสิทธ์ิด้วยกัน Ralf Emmers, “ASEAN’s Search for  
 Neutrality in the South China Sea”, Asian Journal of Peacebuilding, Vol. 2: No. 1 (2014): p. 66.  
 โปรดดู Carlyle A. Thayer, “Vietnam’s Maritime Forces”, in Perspectives on the South China Sea:  
 Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute, eds. Murray Hiebert, Phuong Nguyen,  
 and Gregory B Poling (Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2014), pp. 136-148. 
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สิ่งเหล่�นี้คือหลักส�กลซึ่งใช้โดย “ประช�คมระหว่�งประเทศอย่�งกว้�งขว�ง” ก�รแก้ไขข้อพิพ�ท

ทะเลจีนใต้จึง “สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อเสถียรภ�พของภูมิภ�ค”267 กล่�วคือ เนื่องจ�กข้อพิพ�ทเหล่�นี้ 

เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม ข้อพิพ�ทเหล่�นี้จึงไม่ส�ม�รถถูกบริห�รจัดก�รแบบทวิภ�คีได้ และ 

ดงันัน้สหรฐัฯ จงึมเีหตผุลอนัชอบธรรมให้ควรกังวล รัฐเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้บ�งกลุม่เรียกร้องให้สหรัฐฯ 

แสดงก�รสนับสนุนอย่�งชัดเจนต่อว�ระของอ�เซียนในก�รเจรจ�แบบพหุภ�คีกับจีน รวมไปถึงส่งเสริมให้

เกิดก�รเน้นยำ้�สิทธิอำ�น�จของหลักก�รระหว่�งประเทศและผลประโยชน์ที่น�น�ช�ติเป็นผู้ถือด้วย  

อ�จกล่�วได้ว่�น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีสหรัฐฯ มคีว�มสนใจปัญห�ทะเลจีนใต้อย่�งชดัเจนม�กทีส่ดุ ท่�ทขีองสหรฐัฯ 

ทำ�ให้ Yang Jiechi รัฐมนตรีต่�งประเทศของจีนไม่พอใจเป็นอย่�งม�กและเดินออกจ�กก�รประชุม  

พร้อมทั้งออกม�เตือนอ�เซียนว่� “จีนเป็นประเทศใหญ่ ส่วนประเทศอื่นๆ เป็นเพียงประเทศเล็กๆ และ 

นี่คือข้อเท็จจริง”268

 ประธ�น�ธิบดี Obama ได้เน้นยำ้�ถึงประโยชน์ส่วนรวมสำ�คัญส�มประก�ร ที่สหรัฐฯ มีส่วนได้

ส่วนเสียอยู่ในทะเลจีนใต้ ได้แก่ เสรีภ�พในก�รเดินเรือ ก�รแก้ไขข้อพิพ�ทโดยสันติ และก�รเค�รพ 

กฎหม�ยระหว่�งประเทศท�งทะเล269 ขณะที ่Robert Gates รฐัมนตรกีระทรวงกล�โหม ระบถึุงหลกัส�มข้อ 

ดังกล่�วว่�เป็น “หลักก�รเพ่ือสันติภ�พและเสถียรภ�พของภูมิภ�ค” ในก�รเปิดก�รประชุมรัฐมนตรี 

กล�โหมอ�เซียน+8 (ASEAN Defense Ministers Meeting Plus: ADMM+8) เมื่อเดือนตุล�คม  

ค.ศ. 2010 Gates ยำ�้ให้รฐัมนตรกีล�โหมของแต่ละฝ่�ยระลกึถงึข้อผกูพนัของสหรฐัฯ ในก�รจดัห�คุ้มครอง

คว�มมั่นคงในภูมิภ�คให้แก่กลุ ่มของตนและส่วนรวม โดยเข�กล่�วว่� “สหรัฐฯ ได้ใช้สิทธิของเร� 

และสนบัสนนุสทิธขิองผูอ้ืน่ในก�รเดนิท�งผ่�น หรือดำ�เนนิกจิกรรมในน่�นนำ�้ระหว่�งประเทศม�โดยตลอด 

สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไป และข้อผูกพันของเร�ในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมและก�รซ้อมรบร่วมกับพันธมิตร 

และหุ้นส่วนของเร�จะไม่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน กิจกรรมเหล่�นี้เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร และเป็น 

ส่วนประกอบสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงข้อผูกพันของเร�ในก�รรักษ�สันติภ�พและเสถียรภ�พ รวมไปถึง 

ส่งเสริมเสรีภ�พในก�รเดินเรือให้แก่ภูมิภ�ค”270

267 อ้�งใน Mann, The Obamians, p. 246.
268 อ้�งใน Carlyle A. Thayer, “The United States, China and Southeast Asia”, in Southeast Asian Affairs  
 2011, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2011), p. 21. 
269 “Obama and ASEAN leaders call for peaceful resolution of martime disputes”, LA Times, 25  
 September 2010; “Sino-U.S. ties falter over South China Sea”, China Daily, 27 September 2010.
270 อ้�งใน Thayer, “The United States, China and Southeast Asia”, p. 22. 
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 นยิ�มก�รแก้ไขข้อพพิ�ทโดยสนัตขิองสหรัฐฯ ยงัได้รับก�รขย�ยคว�มโดย Clinton ในก�รประชมุ 

ARF เช่นกัน จ�กก�รสนับสนุน “กระบวนก�รร่วมมือท�งก�รทูตของผู้อ้�งกรรมสิทธิ์ทุกฝ่�ยเพื่อแก้ไข 

ข้อพิพ�ทเรื่องดินแดนต่�งๆ โดยปร�ศจ�กก�รบังคับ” นี่เป็นสูตรสมก�รซึ่งไปไกลกว่�ข้อกำ�หนด 

ก่อนหน้�นี้ที่ห้�มเพียงก�ร “คุกค�มหรือใช้กำ�ลัง” เท่�นั้น หลังจ�กตกลงกันไม่ได้ในเรื่องเก�ะห�ดทร�ย 

Scarborough ในปี ค.ศ. 2012 คำ�แถลงอย่�งเป็นท�งก�รของกระทรวงต่�งประเทศสหรฐัฯ ว่�ด้วยนโยบ�ย

ของสหรัฐฯ เร่ืองทะเลจีนใต้ได้เรียกร้องอย่�งครอบคลุมให้แก้ไขข้อพิพ�ท “โดยปร�ศจ�กก�รบังคับ 

ปร�ศจ�กก�รข่มขู่ ปร�ศจ�กก�รคกุค�ม และปร�ศจ�กก�รใช้กำ�ลงั” แถลงก�รณ์ของสหรฐัฯ ยงัสนบัสนุน

กรอบก�รหลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งท่ีนำ�โดยอ�เซียนว่�เป็นรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งที่สำ�คัญ 

และเน้นยำ�้สนบัสนนุเชงิรกุให้ “อ�เซยีนมคีว�มส�มคัคแีละเป็นผูน้ำ�ในก�รพดูคยุระดบัภมูภิ�ค” อกีด้วย271

 รัฐบ�ล Obama ยังชื่นชมด้วยว่�กรอบของกฎหม�ยระหว่�งประเทศเป็นรูปแบบก�รบริห�ร

จัดก�รคว�มขัดแย้งที่สำ�คัญ โดย Clinton ได้สนับสนุนหลักก�รของ UNCLOS อย่�งเปิดเผยว่�  

“ก�รอ้�งกรรมสทิธิเ์หนอืพืน้ทีท่�งทะเลอย่�งชอบธรรมในทะเลจีนใต้ท้ังหมด ควรม�จ�กก�รอ้�งกรรมสิทธิ์

เหนือดินแดนภ�คพื้นดิน” กระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐฯ ได้แนะนำ�ให้ “ใช้อนุญ�โตตุล�ก�รหรือ 

กลไกอ่ืนๆ ของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ” เพื่อแก้ไขข้อพิพ�ทด้�นดินแดนเหล่�นี้เป็นก�รเฉพ�ะด้วย272  

ดังนั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นม� รัฐบ�ล Obama จึงมีท่�ทีเปล่ียนแปลงจ�กก�รจดจ่ออยู่กับ 

ก�รประกนัเสรภี�พในก�รเดนิเรอืแบบดัง้เดมิทีค่บัแคบ ไปสูก่�รให้คว�มสนใจกบัรปูแบบก�รบรหิ�รจดัก�ร

ข้อพิพ�ทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ม�กขึ้น มีคำ�ชื่นชมจ�กภูมิภ�คต่อคว�มพย�ย�มของรัฐบ�ล Obama 

ในก�รเป็นผู้นำ�และผลักดันให้ผู้ออกนอกลู่นอกท�งกลับเข้�ม�สู่ระเบียบด้วยก�รสนับสนุนเชิงสิทธิอำ�น�จ

ต่อกระบวนก�รท�งสถ�บันของอ�เซียนและก�รดำ�เนินก�รต�มหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศ  

เมื่อคว�มกังวลในภูมิภ�คเพิ่มขึ้นหลังเกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งจีนกับญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันย�ยน-ตุล�คม 

ค.ศ. 2010 จ�กก�รที่ญี่ปุ่นกักขังเรือแหของจีนใกล้เก�ะ Diauyu/ Senkaku273 Lee Hsien Loong  

น�ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ช่ืนชมบทบ�ทของสหรัฐฯ อย่�งเปิดเผยว่�เป็นผู้บริห�รจัดก�รและคำ้�ประกัน 

คว�มมั่นคงให้แก่ภูมิภ�คนี้ เข�ได้เน้นยำ้�ถึงคว�มจำ�เป็นที่สหรัฐฯ ต้องยังตื่นตัวอยู่ในเอเชียเพื่อแสดงว่�ตน 

“ได้รับก�รยอมรับ” เน่ืองจ�ก “สหรัฐฯ มีบทบ�ทต่อเอเชียในลักษณะที่จีนไม่ส�ม�รถแทนที่ได้”  

ซึ่งรวมไปถึง “ก�รรักษ�สันติภ�พในภูมิภ�ค” ด้วย274

271 อ้�งใน Goh, The Struggle for Order, p. 111.
272 อ้�งใน Goh, The Struggle for Order, p. 111.
273 Michael Yahuda, Sino-Japanese Relations after the Cold War: Two Tigers Sharing a Mountain  
 (London and New York: Routledge, 2014), p. 55.
274 “U.S., ASEAN to push back against China”, Wall Street Journal, 22 September 2010.
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 อ�จกล่�วได้ว่� รัฐต่�งๆ ที่เป็นคู่พิพ�ทกับจีนยังให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทของสหรัฐฯ ในฐ�นะ

ผู้คำ้�ประกันคว�มมั่นคงของภูมิภ�ค หรือมห�อำ�น�จนำ�ในเอเชีย-แปซิฟิก ในปี ค.ศ. 2011 นโยบ�ย 

ต่�งประเทศของ Obama ต่อเอเชียมีคว�มชัดเจนม�กยิ่งขึ้น เมื่อเข�ประก�ศนโยบ�ย “ก�รหันห�เอเชีย” 

(Pivot to Asia) หรือยุทธศ�สตร์ก�รปรับดุลอำ�น�จใหม่ (rebalancing) ในท�งก�รทห�ร นโยบ�ยนี้ 

หม�ยถึงก�รว�งแผนเพื่อพัฒน�ก�รจัดว�งฐ�นทัพให้ทันสมัย ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งและเชื่อมต่อกับ 

หุ้นส่วนด้�นคว�มมั่นคงของตน และพัฒน�ภ�พลักษณ์และบทบ�ทท�งทห�รของสหรัฐฯ ในภูมิภ�ค 

เอเชีย-แปซิฟิก275 เน่ืองจ�กเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดสรรกำ�ลังของสหรัฐฯ หลังถอนตัวออกจ�กอิรัก  

(ภ�ยในปี ค.ศ. 2011) และอัฟก�นิสถ�น (ภ�ยในปี ค.ศ. 2014) และเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐฯ กำ�ลังเผชิญ

กับภ�วะวิกฤติเศรษฐกิจและปัญห�ท�งก�รคลังส�ธ�รณะ แม้ว่�ก�รปรับดุลอำ�น�จใหม่ครั้งนี้อ�จถกเถียง

ได้ว่�มีนัยสำ�คัญเชิงสัญลักษณ์ม�กกว่�เชิงปฏิบัติก�ร ก�รปรับดุลจะรวมถึงก�รว�งแผนเพิ่มกำ�ลังทห�รใน

เอเชยี-แปซฟิิก จ�กร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 ของกำ�ลงัยทุธน�วแีละอ�ก�ศย�นทัง้หมด276 และยทุธศ�สตร์

ใหม่นี้มีวัตถุประสงค์มุ่งไปที่ทะเลจีนใต้ โดยมียุทธศ�สตร์สำ�คัญดังต่อไปนี้คือ

 ประการแรก ก�รปรับก�รว�งกำ�ลังของทห�รเรือสหรัฐฯ จำ�นวน 2,500 คนม�ประจำ�ก�ร 

ที่ตอนเหนือของออสเตรเลียซึ่งอยู่ใกล้กับภูมิภ�คแอซิฟิกตะวันตกและมห�สมุทรอินเดีย และก�รนำ� 

เรือรบต่อสู้ช�ยฝั่งรุ่นใหม่จำ�นวน 4 ลำ� ซึ่งเป็นเรือที่พัฒน�ข้ึนเพื่อก�รตอบโต้ท่ีรวดเร็วในน่�นนำ้�ช�ยฝั่ง  

ม�ประจำ�ก�รไว้ในประเทศสิงคโปร์277 

 ประการท่ีสอง คือ คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทห�รระหว่�งสหรัฐฯ กับฟิลิปปินส์ โดย Clinton  

ยืนยันถึงก�รเป็นพันธมิตรกันระหว่�งสหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ จ�กด�ดฟ้�ของเรือรบสหรัฐฯ ในอ่�วมะนิล� 

เธอกล่�วถึงทะเลโดยรอบเก�ะห�ดทร�ย Scarborough โดยใช้ชื่อว่� “ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก”  

ต�มที่ฟิลิปปินส์เรียกทะเลจีนใต้278 เรือดำ�นำ้�นิวเคลียร์ USS Carolina ใช้เวล�อยู่ในอ่�ว Subic  

เป็นเวล�กว่�หนึ่งสัปด�ห์ขณะกำ�ลังเกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งจีนและฟิลิปปินส์ว่�ด้วยเร่ืองเก�ะห�ดทร�ย 

Scarborough เพื่อใช้ประโยชน์จ�กนโยบ�ยก�รหันห�เอเชียของสหรัฐฯ รัฐบ�ลของ Beningno  

S. Aquino III ได้ร้องขอให้มีก�รสนับสนุนเคร่ืองบินคุณภ�พสูงและอุปกรณ์อื่นๆ จ�กพันธมิตรของตน  

275 Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, Vol. 189 (2011): pp. 56-63; U.S. Department  
 of Defense 2012.
276 Leon Panetta, Worthy Fights: A Memoir of Leadership in War and Peace (London: Penguin Book, 2014). 
277 Kaplan, Asia’s Cauldron, p. 181; Malcolm Cook, “Southeast Asia and the Major Powers: Engagement,  
 Not Entanglement”, Southeast Asian Affairs (2014), p. 39. 
278 “Clinton reaffirms military ties with the Philippines”, New York Times, 16 November 2011.
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ในเดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 2012 ทั้งสองฝ่�ยตกลงกันว่�กองทัพและเคร่ืองบินของสหรัฐฯ จะกลับม�ใช้ 

ฐ�นทัพเก่�ของสหรัฐฯ ใน Subic และ Clark Field อีกครั้ง279

 ประการที่สาม คือ คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทห�รระหว่�งสหรัฐฯ กับเวียดน�ม ในปี ค.ศ. 2010 

ในขณะที่เวียดน�มพย�ย�มร้องขอให้สหรัฐฯ ช่วยกดดันจีนในเรื่องข้อพิพ�ททะเลจีนใต้ ปฏิสัมพันธ์ 

ท�งก�รทห�รระหว่�งสหรฐัฯ และเวยีดน�มเพิม่ขึน้เช่นกนั เมือ่สองประเทศดำ�เนนิก�รพดูคยุด้�นกล�โหม

แบบทวิภ�คีและซ้อมรบร่วมกัน280 แต่ก็ยังคงรักษ�ข้อผูกพันท�งยุทธศ�สตร์หรือกระทั่งทำ�ต�ม 

คว�มปร�รถน�ของจีนอยู่ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงต่�งประเทศของเวียดน�มให้คำ�มั่นกับจีนว่�

เวียดน�มจะไม่เป็นพันธมิตรกับประเทศอื่น ยอมให้ต่�งช�ติต้ังฐ�นทัพในดินแดนของตน หรือพัฒน� 

คว�มสมัพนัธ์กบัประเทศอืน่ใดเพือ่พุ่งเป้�ไปยงัประเทศทีส่�ม ทัง้สองฝ่�ยยงัได้จัดก�รประชมุลับถงึห้�คร้ัง

เพื่ออภิปร�ยเกี่ยวกับหลักก�รเพื่อก�รแก้ไขปัญห�ท�งทะเล และเริ่มจัดก�รประชุมแบบพหุภ�คีที่ม ี

ชื่อว่�ก�รพูดคุยด้�นคว�มมั่นคงและยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันประเทศอีกด้วย281 ไม่เหมือนกับคว�มสนใจ 

ของฟิลิปปินส์ในก�รนำ�ขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รป้องปร�มของสหรัฐฯ ม�หนุนหลังตนเอง ยุทธศ�สตร์

แบบพึ่งพ�ตัวเองของเวียดน�มเน้นพัฒน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทห�รกับสหรัฐฯ เพื่อแสดงอำ�น�จ 

คว�มเป็นอิสระของตนม�กกว่�ที่จะค�นอำ�น�จของจีนโดยตรง282

 ประการทีส่ี่ สหรฐัฯ ได้พย�ย�มสร้�งบทบ�ทและสถ�นะของตนในฐ�นะทีเ่ป็นผูป้กป้องคำ�้ประกัน

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือบริก�รส�ธ�รณะระหว่�งประเทศในภูมิภ�ค ได้แก่ ก�รปกป้องเสรีภ�พในก�ร

เดินเรือในทะเลจีนใต้ ซึ่งสหรัฐฯ อ้�งว่�เป็นผลประโยชน์แห่งช�ติของสหรัฐฯ ด้วย โดยผู้กำ�หนดนโยบ�ย

ต่�งประเทศในสมัยรัฐบ�ล Obama กล่�วยำ้�ม�โดยตลอด เช่น Hillary Clinton กล่�วถึงประเด็นดังกล่�ว

ตั้งแต่ก�รประชุม ARF ที่เวียดน�มในปี ค.ศ. 2010 หรือ John Kerry รัฐมนตรีต่�งประเทศในสมัยที่ 2  

ของ Obama ก็ยังคงยืนยันหลักก�รเสรีภ�พในก�รเดินเรือว่�เป็นประเด็นห่วงกังวลของสหรัฐฯ เช่น  

ในก�รประชุม ARF ที่พม่�ในปี ค.ศ. 2014 ภ�ยหลังจ�กที่จีนนำ�เอ�แท่นขุดเจ�ะนำ้�มันเข้�ไปยังหมู่เก�ะ 

Paracel ในพื้นที่ทับซ้อนกับเวียดน�ม Kerry วิพ�กษ์ถึง “ก้�วย่�งที่ยั่วยุ” โดยรัฐที่อ้�งกรรมสิทธิ์บ�งรัฐ 

279 โปรดดู Charmaine G. Misalucha, “Strategic Communication: US-Philippines Relations and the  
 American Rebalancing Strategy”, in The New US Strategy towards Asia: Adapting to the American  
 Pivot, eds. William T. Tow, and Douglas Stuart (London and New York: Routledge, 2015), pp. 115-128. 
280 Thayer, “Vietnam’s Maritime Forces”, p. 143. 
281 Mingjiang Li, “Chinese Debates of South China Sea Policy: Implications for Future Development”,  
 RSIS Working Paper, Vol. 239 (2012): pp. 9-10.
282 Thayer, “The Tyranny of Geography: Vietnamese Strategies to Constrain China in the South China  
 Sea”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 33: No. 3 (2011): p. 364. 
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“ท่ีมุ่งจะเปลี่ยนแปลงสถ�นะเดิม” ในทะเลจีนใต้283 นั่นคือ ก�รวิจ�รณ์จีนท�งอ้อมว่�เป็นตัวแสดงหลัก 
ที่ก่อให้เกิดปัญห�ที่สั่นคลอนคว�มสัมพันธ์ที่ดีในภูมิภ�คนี้ เป็นต้น

 แม้ว่�สหรัฐฯ ได้ประก�ศว่�ก�รหันกลับม�ยังเอเชียไม่ใช่เพ่ือถ่วงดุลอำ�น�จกับจีน แต่ 
ยทุธศ�สตร์สำ�คญัของสหรฐัฯ ไม่ว่�จะเป็นก�รรือ้ฟ้ืนคว�มสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรเดิม หรอืก�รสร้�งเพือ่นใหม่
ในภูมิภ�คนี้ รวมทั้งก�รโยกย้�ยกำ�ลังท�งก�รทห�รม�ยังเอเชีย-แปซิฟิกเพิ่มขึ้น ก็ถูกจับต�มองว่� 
เปน็ก�รรับมอืกบัปร�กฏก�รณก์�รผง�ดขึ้นม�ของจนี ในกรณพีิพ�ททะเลจีนใต ้ก�รแทรงแซงของสหรฐัฯ 
กลับยิ่งทำ�ให้ท�งแพร่งท�งคว�มมั่นคง (Security Dilemma) ตึงเครียดยิ่งขึ้น กล่�วคือ ก�รหันกลับม� 
ยังเอเชียของสหรัฐฯ ได้สร้�งคว�มหว�ดระแวงให้แก่จีนเป็นอย่�งม�ก โดยจีนได้ขัดขว�งก�รทำ�จ�รกรรม
และก�รสอดแนมของกองเรือสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้

 ในทัศนะของจีน ท่�ทีและนโยบ�ยที่แข็งกร้�วของสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งตั้งแต่หลังสุนทรพจน์ของ Hillary Clinton ที่เวียดน�ม เป็นท่�ทีที่ข่มขู่คุกค�ม 
คว�มมั่นคงของจีนในทะเลจีนใต้ โดยไม่ได้เกิดข้ึนจ�กสถ�นก�รณ์ท่ีตึงเครียดในภูมิภ�คนี้เอง เพร�ะจีน 
มองว่� ทะเลจีนใต้ก็มีเสถียรภ�พและคว�มมั่นคงอยู่แล้ว อย่�งน้อยที่สุดก็ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002-2010 แม้ว่�
จะมีเหตุกระทบกระท่ังกันอยู่บ้�งก็ต�ม ซ่ึงจีนมองว่�ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่�งใด แต่ปัญห�เกิดจ�กสหรัฐฯ  
ซึ่งกำ�ลังสูญเสียสถ�นะมห�อำ�น�จนำ�ในภูมิภ�ค รวมทั้งสูญเสียสถ�นะคู่ค้�ร�ยใหญ่ที่สุดของภูมิภ�คนี้  
และไม่ส�ม�รถเข้�ม�ลงทนุเพิม่ได้เนือ่งจ�กวกิฤติเศรษฐกจิภ�ยในประเทศ จึงต้องก�รหนักลับม�ยงัเอเชยี 
โดยมีเป้�หม�ยเพื่อตอบโต้กับก�รผง�ดขึ้นม�ของจีน ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ ต้องอ้�งเหตุผลและ 
ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ดูตึงเครียดเกินคว�มเป็นจริง เพื่อที่จะส�ม�รถสร้�งคว�มชอบธรรมให้แก่ 
นโยบ�ยก�รหนัห�เอเชยีได้284 นอกจ�กนัน้ แม้ว่�จดุยนืท�งก�รของรัฐบ�ลสหรัฐฯ ท่ีประก�ศท่�ทเีป็นกล�ง 
ในคว�มขัดแย้งทะเลจีนใต้ และส่งเสริมหลักก�รส�กลเรื่องเสรีภ�พในก�รเดินเรือ แต่ในคว�มเป็นจริงแล้ว 
สหรัฐฯ มท่ี�ทีชดัเจนในก�รเป็นปฏิปักษ์ต่อจนีในกรณข้ีอพพิ�ทต่�งๆ ท่ีเกดิขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นม�  
โดยสหรัฐฯ ได้วิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รดำ�เนินนโยบ�ยของจีน ในขณะที่ปกป้องหรือเลี่ยงไม่วิพ�กษ์ก�รดำ�เนิน
นโยบ�ยของรัฐพันธมิตร เช่น ญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกหรือฟิลิปปินส์และเวียดน�มในทะเลจีนใต้ โฆษก 
กระทรวงก�รต่�งประเทศของจนีวิพ�กษ์วิจ�รณ์สหรัฐฯ ท่ีม ี“จดุยนืต่อกรณพีพิ�ทด้�นอธปิไตย” ซ่ึงขดัแย้ง 
กับนโยบ�ยของสหรัฐฯ ท่ีมีก�รประก�ศม�อย่�งย�วน�น และเสนอว่�สิทธิอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้

นั้นเป็น “ประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�และชัดเจนแน่นหน�”285

283 อ้�งใน Tan, and Korovin, “Seeking Stability in Turbulent Times: Southeast Asia’s New Normal?” p. 10.
284 Chu Shulong, “China’s View on US Policy in the South China Sea”, p. 14. โปรดดู Zhu Feng, “Chinese  
 Perspectives on the US Role in Southeast Asia”, in Southeast Asian Affairs 2013, ed. Daljit Singh  
 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013), pp. 51-60.
285 Chu Shulong, “China’s View on US Policy in the South China Sea”, p. 16.



102 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้ง: กรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกรอบ
ควำมร่วมมือระดับภมิูภำค กรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ: กฎหมำยทะเล 

 ในระเบียบระหว่�งประเทศ ข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้อยู่ภ�ยใต้อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วย

กฎหม�ยทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) ในปี ค.ศ. 1982 

กฎหม�ยดงักล่�วประมวลข้อตกลงโดยแบ่งได้เป็นส�มชดุ ได้แก่ (1) หลักก�รว่�อำ�น�จอธปิไตยเหนอืน่�นนำ�้ 

อ้�งได้จ�กก�รครอบครองดนิแดนภ�คพืน้ดนิเป็นหลกั (2) ก�รกำ�หนดเส้นฐ�น (baseline) เพือ่วดัเขตพืน้ที่

เหล่�นี้ และ (3) ก�รจำ�กัดเขตแดนท�งทะเลหรือทะเลอ�ณ�เขต (ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล) และเขตทรัพย�กร

สองประเภทในทะเลหลวง ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (EEZ) เป็นรัศมีรวม ค.ศ. 200 ไมล์ทะเล  

(ซึ่งรัฐผู ้อ้�งกรรมสิทธิ์มีสิทธิในก�รใช้ทรัพย�กรท�งเศรษฐกิจทั้งหมด โดยเฉพ�ะก�รประมง และ

ไฮโดรค�ร์บอนจ�กใต้ทะเล) และพืน้ท่ีไหล่ทวปี (Continental Shelf) ซ่ึงรฐัช�ยฝ่ังส�ม�รถขย�ยกรรมสทิธิ์

เหนอืทรพัย�กรใต้ทะเลไปได้ถงึ 350 ไมล์ทะเลหรอืม�กกว่� UNCLOS ยงัระบถุงึหลักเสรภี�พในก�รเดนิเรอื 

โดยคุม้ครองสทิธกิ�รเดนิเรอืในเขต EEZ ให้แก่ทกุรฐั พร้อมทัง้อนมุตั ิ“สทิธสิ�กลในก�รแล่นเรอืโดยบรสิทุธิใ์จ”  

(universal rights of innocent passage) ผ่�นเขตแดนท�งทะเลต่�งๆ 

แผนภาพที่ 1: นิย�มพื้นที่และเขตท�งทะเลภ�ยใต้อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล

286 M. Taylor Fravel, “Territorial and Maritime Boundary Disputes in Asia”, in The Oxford Handbook of  
 the International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot  
 (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 542. สำ�หรับ UNCLOS โปรดดู <http://www.un.org/Depts/ 
 los/convention_agreements/texts/unclos/part2.htm>
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 ทุกฝ่�ยในข้อพิพ�ทเรื่องทะเลจีนใต้ต่�งยืนกร�นว่�ตนปฏิบัติต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ  

คว�มสำ�คัญของ UNCLOS ต่อก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งในที่นี้สะท้อนออกม�ให้เห็นผ่�นวิธีที่รัฐซึ่งไม่ได้ 

เป็นสม�ชิกภ�ยใต้ UNCLOS ตีกรอบข้อพิพ�ทโดยตีคว�มผิดแผกไปจ�กที่อนุสัญญ�กำ�หนดไว้ด้วย  

และขณะเดียวกัน อ�นุภ�พสิทธิอำ�น�จ (authoritativeness) ของอนุสัญญ�ก็บ่งช้ีได้จ�กก�รที ่

ผูอ้้�งกรรมสทิธิไ์ด้ใช้ช่องท�งและกระบวนก�รทีเ่กีย่วข้องกบักฎหม�ยดงักล่�วเพือ่ดำ�เนนิก�รแก้ไขข้อพพิ�ท

ของตนม�กข้ึน ท้ังที่มิได้มีสถ�นะเป็นสม�ชิก เช่น สหรัฐฯ ไม่ได้ให้สัตย�บันต่อ UNCLOS ในขณะท่ีจีน 

ให้สัตย�บันในปี ค.ศ. 1996 ข้อขัดแย้งระหว่�งสหรัฐฯ กับจีนในเรื่องกองทัพเรือและกิจกรรมต่�งๆ  

ก็เป็นกรณีหนึ่งที่อยู่ภ�ยใต้กรอบก�รเจรจ�ของ UNCLOS ม�อย่�งย�วน�น287 จุดยืนของสหรัฐฯ คือ  

“ก�รแล่นเรือผ่�นน่�นนำ้�โดยบริสุทธิ์ใจ” ถือเป็นสิทธิที่ได้รับก�รอนุญ�ตจ�กกฎหม�ยระหว่�งประเทศ  

และเรือรบไม่ส�ม�รถได้รับก�รปรนนิบัติโดยม�ตรฐ�นอื่นได้ ในท�งกลับกัน จีนได้อ้�งถึงม�ตร� 19  

(2) ของ UNCLOS ซึ่งกินคว�มถึงกิจกรรมที่ได้รับก�รพิจ�รณ�ว่�เป็นก�รฝึกซ้อมอ�วุธอย่�งไม่บริสุทธิ์ใจ 

ก�รดำ�เนนิก�รหรือยอมรบัให้มยีทุโธปกรณ์ท�งก�รทห�ร “และกิจกรรมใดๆ ทีม่วีตัถปุระสงค์เพ่ือเกบ็ข้อมูล

เพื่อเอ�เปรียบก�รป้องกันและคว�มมั่นคงของรัฐช�ยฝั่ง” ด้วย288 จีนได้ขย�ยกิจกรรมด้�นคว�มมั่นคง 

แบบเดยีวกนัม�ใช้กบัสทิธกิ�รเดนิเรอืในเขต EEZ ด้วยอย่�งชดัเจน โดยเฉพ�ะจ�กก�รปฏเิสธกจิกรรมก�ร

สอดแนมท�งทห�รของสหรัฐฯ ในเขตทรัพย�กรของตน ที่จีนถือว่�เป็นก�รละเมิด “ผลประโยชน์ด้�น 

คว�มม่ันคงและสิทธิอำ�น�จอธิปไตยของจีน”289 สำ�หรับสหรัฐฯ ก�รคุ้มครองสิทธิส�กลด้�นเสรีภ�พ 

ในก�รเดินเรือและก�รล�ดตระเวนเหนือน่�นนำ้� EEZ ของ UNCLOS นั้น ครอบคลุมถึงกิจกรรมท�งทห�ร

ทีไ่ม่ได้มเีป้�หม�ยเพือ่รุกร�น เช่น ก�รสอดแนมด้วย ตร�บเท่�ทีก่จิกรรมเหล่�นีย้งัเค�รพสทิธขิองรฐัช�ยฝ่ัง

ในก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรอยู่ ผู้เจรจ�ของจีนมักอ้�งถึงเหตุก�รณ์เมื่อเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 2001  

ที่เครื่องบินท�งทห�รของจีนชนกับเครื่องบินสอดแนมรุ่น EP-3 ของสหรัฐฯ ณ ช�ยฝั่งของเก�ะไหหลำ� 

(Hainan) เพื่อแสดงให้เห็นถึงอันตร�ยจ�กกิจกรรมก�รสอดแนมของต่�งช�ติ ก�รรบกวนเรือสอดแนม 

287 สหรัฐฯ ยังคงอยู่ภ�ยนอกระบอบระหว่�งประเทศท�งทะเล ส่วนหนึ่งเพร�ะก�รคัดค้�นจ�กฝ่�ยขว�ของพรรค  
 Republican ในวุฒิสภ�และก�รรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ที่มองว่� UNCLOS เป็นภัยคุกค�มต่ออำ�น�จอธิปไตย 
 ของสหรัฐฯ และคว�มมั่นคงแห่งช�ติ โปรดดู Marjorie Ann Browne, “The Law of the Sea Convention and  
 US Policy”, Congressional Research Service, Issue Brief, 2 June 2004; William Schachte, “The  
 Unvarnished Truth: The Debate on the Law of the Sea Convention”, Naval War College Review,  
 Vol. 61 (2008): pp. 119-127; Thomas Wright, “Outlaw of the Sea”, Foreign Affairs, 2012.
288 เนือ่งจ�กแต่ละฝ่�ยไม่ส�ม�รถบรรลฉัุนท�มตใินประเดน็ดงักล่�วได้ เรือ่งนีจ้งึถกูทิง้ไว้ให้คลมุเครอืใน UNCLOS โปรดดู  
 Bernard Oxman, “The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The Ninth Session”,  
 American Journal of International Law, Vol. 75 (1981): p. 235.
289 Goh, The Struggle for Order, p. 102. โปรดด ูZewei Yang, “Freedom of Navigation in South China Sea:  
 An Ideal or Reality?” Global Review, Summer 2012, p. 56.
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ชื่อว่� Impeccable ในบริเวณเดียวกันในปี ค.ศ. 2009 ได้ถูกฉวยโอก�สเพื่อสนับสนุนประเด็นของจีนที่ว่� 

ก�รที่สหรัฐฯ สอดแนมก�รตั้งฐ�นทัพเรือของจีนนั้น ถือเป็นก�รละเมิดคว�มคุ้มครองของ UNCLOS290

 จีนยังสนับสนุนก�รต่อต้�นนิย�มของสหรัฐฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวมด้�นเสรีภ�พ 

ในก�รเดินเรือในระดับกว้�งขว�งกว่�เดิมด้วย ยกตัวอย่�งเช่น นักวิช�ก�รจีนได้แสดงก�รสนับสนุนต่อ 

ชุดแนวท�งซึ่งถูกเสนอขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2005 โดย “กลุ่ม Track II” ในเอเชีย-แปซิฟิก ที่ประกอบด้วย

ข้�ร�ชก�รอ�วุโส ผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ย และผู้เชี่ยวช�ญด้�นท้องทะเลในภูมิภ�ค อนึ่ง เพ่ือสร้�ง 

คว�มชัดเจนแก่เรื่องสิทธิและข้อบังคับของรัฐช�ยฝั่งและรัฐผู้ใช้น่�นนำ้�ภ�ยในเขต EEZ หลังเกิดกรณี 

เครื่องบิน EP-3 แนวท�งเหล่�น้ีได้เสนอแนะว่� “เรือและเคร่ืองบินของรัฐซ่ึงทำ�กิจกรรมท�งทห�ร 

ในเขต EEZ ของรัฐอ่ืน จำ�ต้องใช้มห�สมุทรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่�นั้น และมิได้รับอนุญ�ต 

ให้คุกค�ม ใช้กำ�ลัง หรือกระทำ�ก�รรบกวน เช่น ก�รยุแหย่หรือสร้�งคว�มวิตกให้แก่ระบบก�รป้องกัน 

ของรัฐช�ยฝั่ง ก�รเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือแก่ก�รใช้กำ�ลังต่อรัฐช�ยฝั่ง หรือก�รสร้�งฐ�นทัพเรือภ�ยใน 

รัฐช�ยฝั่ง โดยมิได้รับคว�มยินยอม เป็นต้น”291 ขณะท่ีแนวท�งเหล่�นี้เป็นเพียงคำ�แนะนำ�และมิได้ 

มีผลผูกพัน ข้อเสนอแนะดังกล่�วได้เพิ่มคว�มกังวลให้แก่สหรัฐฯ เนื่องจ�กกฎหม�ยจ�รีตประเพณ ี

ที่ถือกำ�เนิดข้ึนได้ให้สิทธิในก�รจัดระเบียบก�รเดินเรือภ�ยใน EEZ แก่รัฐช�ยฝั่ง เรื่องนี้เป็นประเด็น 

แก่สหรัฐฯ เป็นพิเศษ เนื่องจ�กไม่ได้เป็นรัฐสม�ชิกของ UNCLOS แต่ยังคงต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

ท�งทะเลแบบจ�รีตประเพณีอยู่

 สำ�หรบักรณข้ีอพพิ�ทในทะเลจีนใต้ รัฐผู้อ้�งกรรมสิทธิไ์ด้ใช้ประโยชน์จ�กช่องท�งของกฎหม�ย

ระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับ UNCLOS เพื่ออภิปร�ยและสร้�งคว�มชอบธรรมให้แก่ก�รอ้�งกรรมสิทธิ์

ของตน พร้อมทัง้ปิดกัน้คว�มพย�ย�มในก�รสถ�ปน�ระเบยีบของฝ่�ยตรงข้�มบนท้องทะเล ตัวอย่�งสำ�คญั 

คือ กระบวนก�รที่รัฐต่�งๆ ยื่นข้อมูลให้แก่คณะกรรม�ธิก�รกำ�หนดขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission 

on the Limits on the Continental Shelf: CLCS) ในปี ค.ศ. 2009 เพ่ือสนบัสนนุคำ�ร้องในก�รขอขย�ย

เขตแดนไหล่ทวีป ด้วยก�รนำ�กระบวนก�รนิติบัญญัติภ�ยในประเทศม�ใช้เพื่อเพิ่มคว�มกระจ่�งชัด 

แก่เรือ่งเส้นเขตแดนต�มนยิ�มของคำ�ว่�หมูเ่ก�ะ (Archipelagic Definition) ซ่ึงจำ�กดัคว�มโดย UNCLOS 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้รวมเอ�ส่วนท่ีเป็นข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้เข้�ม�ด้วยในฐ�นะ “ระบอบของหมู่เก�ะ” 

ในปีเดียวกัน ม�เลเซียและเวียดน�มได้ร่วมกันยื่นคำ�ร้องต่อ CLCS เพ่ือขอเพ่ิมกรรมสิทธิ์พ้ืนที่ไหล่ทวีป 

จ�กแต่เดิมมีอยู่ 200 ไมล์ ขย�ยไปถึงทะเลจีนใต้โดยวัดจ�กเส้นฐ�นของตน292 จีนปฏิเสธคำ�ร้องเหล่�นี้

290 Mark J. Valencia, “The Impeccable Incident: Truth and Consequences”, China Security, Vol. 5: No. 2  
 (2009): pp. 22-28. 
291 Goh, The Struggle for Order, p. 102. 
292 จีนและฟิลิปปินส์ส�ม�รถใช้กฎเกณฑ์กระบวนก�รของ CLCS เพื่อยับยั้ง CLCS ไม่ให้พิจ�รณ�คำ�ร้องของม�เลเซีย 
 และเวียดน�มได้สำ�เร็จ โดยอ้�งถึงพื้นที่ซึ่งมีข้อพิพ�ทท�งทะเลอยู่
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ทั้งหมดอย่�งเป็นท�งก�ร โดยอ้�งว่�เป็นก�รละเมิดเขตอำ�น�จศ�ลและสิทธิอำ�น�จอธิปไตย “ท่ีไม่อ�จ 

โต้เถยีงได้” ของตนในทะเลจนีใต้ จนนำ�ไปสู่ก�รแลกเปล่ียนส�รบันทกึว�จ�ท�งก�รทตูระหว่�งคูก่รณีพิพ�ท

โดยมีเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติเป็นตัวกล�ง ก�รอ้�งคว�มชอบธรรมในเรื่องข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยคร้ังนี ้

รวมไปถึงก�รท่ีจีนแจกจ่�ย “แผนท่ีเส้นประ 9 เส้น” อันอื้อฉ�ว แก่สม�ชิกสหประช�ช�ติบนฐ�น 

ข้ออ้�งกรรมสิทธิ์ของตน จ�กก�รแลกเปล่ียนดังกล่�ว จีนมีท่�ทีชัดเจนข้ึน โดยอ้�งกรรมสิทธิ์เหนือพ้ืนที ่

หมู่เก�ะในทะเลจีนใต้และพื้นที่โดยรอบเท่�นั้น มิได้อ้�งอำ�น�จอธิปไตยเหนือน่�นนำ้�ทั้งหมดภ�ยใน 

เส้นประ293 ในเดือนมกร�คม ค.ศ. 2013 ฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องต่อศ�ลอนุญ�โตตุล�ก�รให้พิจ�รณ�สถ�นะ

ท�งกฎหม�ยของแผนที่เส้นประ 9 เส้น ภ�ยใต้กฎหม�ยทะเล (โดยอ้�งม�ตร� 287 และภ�คผนวก VII  

ของ UNCLOS ปี ค.ศ. 1982) ฟิลิปปินส์เสนอว่� “ก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ท�งทะเลของจีนเหนือทะเลจีนใต้  

บนฐ�นของสิ่งที่เรียกว่� “แผนที่เส้นประ 9 เส้น” นั้นขัดแย้งกับ UNCLOS และดังนั้นจึงเป็นโมฆะ” และ

เรยีกร้องให้จนี “ปรบักฎหม�ยภ�ยในประเทศให้สอดคล้องกบัข้อผกูพนัท�งกฎหม�ยภ�ยใต้ UNCLOS”294 

อย่�งไรก็ดี ก�รตัดสินใจยื่นเรื่องของฟิลิปปินส์สร้�งคว�มขุ ่นเคืองใจให้แก่จีนอย่�งมิพักต้องสงสัย  

โดยจีนปฏิเสธก�รท้�ท�ยท�งกฎหม�ยของฟิลิปปินส์โดยสิ้นเชิง จีนอ้�งว่�ข้อเสนอของฟิลิปปินส์นั้น  

“ไม่ถูกต้องทัง้ท�งประวัตศิ�สตร์และท�งกฎหม�ย และผนวกรวมก�รกล่�วร้�ยจนีอย่�งไม่อ�จยอมรบัได้”295 

ในขณะเดียวกันข้อเสนอของฟิลิปปินส์นั้นก็สร้�งคว�มงุนงงแก่บรรด�ประเทศสม�ชิกอ�เซียนด้วย  

เพร�ะฟิลปิปินส์ไม่ได้มกี�รปรกึษ�ห�รอืล่วงหน้� ทัง้ยงัดเูหมอืนว่�ข้อเสนอนีอ้ยูน่อกเหนอืไปจ�กหลกัก�ร

ฉันท�มติของอ�เซียนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีประเทศใดในอ�เซียน แม้กระทั่งเวียดน�ม ออกม� 

ให้ก�รสนับสนุนฟิลิปปินส์เลย

 อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�จะมีก�รตระหนักรู้ถึงสิทธิอำ�น�จของกรอบกฎหม�ย UNCLOS ในก�ร 

ให้คว�มชอบธรรมแก่ก�รอ้�งอำ�น�จอธิปไตยม�กขึ้นแล้ว ข้อพิพ�ทเรื่องดินแดนโดยตัวมันเองแล้วก็ยังคง

อยู่นอกกรอบก�รบริห�รจัดก�รของระบอบท�งทะเลดังกล่�ว UNCLOS ไม่ได้จัดให้มีก�รตัดสินชี้ข�ด 

ในเรื่องข้อพิพ�ทเกี่ยวกับดินแดน แม้ว่�ก�รอ้�งอำ�น�จอธิปไตยจะได้รับก�รยอมรับ แต่เนื่องจ�ก 

ต�มคำ�จำ�กัดคว�มของ UNCLOS แล้ว มีเขตข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้เพียงไม่ก่ีแห่งเท่�นั้นที่ส�ม�รถ 

293 จ�กก�รพิจ�รณ�กฎหม�ยและแถลงก�รณ์ของจีน M. Taylor Fravel เสนอข้อสรุปโดยภ�พรวมว่�ก�รตีคว�มแผนที ่
 เส้นประ 9 เส้นเพียงแบบเดียวท่ีเป็นไปได้คือต้องก�รล�กเส้นแบ่งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะ Paracels และหมู่เก�ะ  
 Spratlys โปรดด ูM. Taylor Fravel, “China’s Strategy in the South China Sea”, Contemporary Southeast  
 Asia, Vol. 33: No. 3 (2011): pp. 292-319.  
294 อ้�งใน Termsak Chalermpalanupap, “ASEAN: Managing External Political and Security Relations”, in  
 Southeast Asian Affairs 2014, ed. Daljit Singh (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014), p. 56. 
295 อ้�งใน Liow, and Gamage, “The Quest for Regional and Domestic Stability”, p. 6.
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เรียกว่�เป็น “หมู่เก�ะ” ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีพื้นท่ีซึ่งถัดจ�กช�ยฝั่งเท่�นั้นที่ส�ม�รถอ้�งกรรมสิทธิ์ได้  

ยิ่งกว่�นั้น ขณะที่เนื้อห�และขอบเขตก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ถัดจ�กช�ยฝั่งและน่�นนำ้� 

ในทะเลจีนใต้ยังคงคลุมเครือ ก�รอภิปร�ยเรื่องก�รตีคว�ม UNCLOS จึงยังคงต้องพัฒน�กันอีกม�ก  

เพร�ะคว�มตั้งใจในก�รสร้�งคว�มคลุมเครือของจีน ผู ้อ้�งกรรมสิทธิ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

จึงหว�ดกลัวว่�ก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ของจีนซึ่งอ�จเกินเลยและผิดกฎหม�ยจะกินเนื้อที่ท�งทะเลถึงกว่� 

ร้อยละ 80 ของทะเลจีนใต้ทั้งหมด ขณะที่ UNCLOS เป็นกลไกสำ�คัญสำ�หรับก�รห�ท�งออกแก่ข้อพิพ�ท 

แต่ก็ยังมีช่องโหว่ให้หลีกเลี่ยงได้หรือตีคว�มได้ เมื่อเกิดกรณีข้อพิพ�ทบ�งประเภท และจีนก็ได้ใช้สิทธิ 

ในก�รแยกประเดน็เรือ่งเส้นเขตแดน กจิกรรมท�งทห�ร กจิกรรมด้�นก�รประมงและก�รศกึษ�วจัิยในพืน้ 

EEZ ที่ทับซ้อนกันออกจ�กกระบวนก�รดังกล่�ว กล่�วโดยย่อ กรอบกฎหม�ยะหว่�งประเทศท่ีมีอยู่ 

คือ UNCLOS นั้นยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมในก�รแก้ไขไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ 

กรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำค: ก้ำวสู่แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้?

 รปูแบบหลกัของก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มขัดแย้งเกีย่วกบัข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้คอืก�รหลีกเล่ียง

คว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศซึ่งหลักๆ แล้วกระทำ�ผ่�นกลไกท�งก�รทูตแบบไม่ผูกมัดของภูมิภ�ค  

ซึ่งนำ�โดยอ�เซียนและมีจีนเข้�ร่วมด้วย บทบ�ทในก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งของอ�เซียนเริ่มขึ้น 

จ�กกลุ่ม Track II ในปี ค.ศ. 1990 เมื่อทูตอินโดนีเซียและผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ยทะเลม�รวมตัวกัน 

ในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งที่อ�จเกิดขึ้นได้ในทะเลจีนใต้  

โดยมีอ�เซียน และรัฐผู้อ้�งกรรมสิทธิ์ท่ีมิได้เป็นสม�ชิกเข้�ร่วมด้วย ได้แก่ เวียดน�ม จีน และไต้หวัน296  

ก�รประชุมดังกล่�วได้ขย�ยผลต่อม�เป็นคว�มพย�ย�มของอ�เซียนในก�รว�งเรื่องข้อพิพ�ทเกี่ยวกับ 

อำ�น�จอธิปไตยลงเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจด้วยก�รร่วมมือด้�นก�รวิจัยวิทย�ศ�สตร์ ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม  

และก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร พร้อมกับสนับสนุนก�รทูตเชิงป้องกัน (preventive diplomacy)  

ผ่�นก�รสนทน�อย่�งเป็นท�งก�รโดยสมำ่�เสมอ อ�เซียนเริ่มก้�วเข้�สู่ก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง 

อย่�งเป็นท�งก�รเป็นครั้งแรกเพื่อตอบสนองต่อกฎหม�ยว่�ด้วยเขตแดนท�งทะเลและพื้นที่โดยรอบ  

ปี ค.ศ. 1992 ของจนี ซึง่อ้�งกรรมสทิธิเ์หนอืหมูเ่ก�ะ Paracels หมูเ่ก�ะ Spratly และเนือ้ท่ีถงึร้อยละ 80  

ของทะเลจีนใต้อย่�งเป็นท�งก�ร297

296 เวยีดน�มเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกอ�เซยีนในปี ค.ศ. 1995 ก�รประชมุเชงิปฏิบตักิ�รเหล่�นีย้งัคงเป็นก�รพดูคยุแบบพหภุ�ค ี
 เรื่องทะเลจีนใต้เพียงหนึ่งเดียวที่รวมไต้หวันเข้�ม�ด้วย
297 ในเรื่องก�รอ้�งอำ�น�จอธิปไตยของจีน โปรดดู Stein Tonnesson, “Why are the Disputes in the South China  
 Sea So Intractable? A Historical Approach”, Asian Journal of Social Sciences, Vol. 30: No 3 (2002):  
 pp. 570-601. 
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 ในวันที่ 22 กรกฎ�คม ค.ศ. 1992 ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียนได้ออกแถลงก�รณ ์

โดยอ้�งถึงสนธิสัญญ�ไมตรีและคว�มร่วมมือในอ�เซียน (Treaty of Amity and Cooperation: TAC) 

และเรียกร้องให้ทุกฝ่�ย “กระทำ�ก�รโดยจำ�กัดอยู่กับก�รมุ่งสร้�งบรรย�ก�ศเชิงบวกเพื่อนำ�ไปสู่ท�งออก

ของข้อพิพ�ทให้ได้ ... โดยสันติวิธีและปร�ศจ�กก�รใช้กำ�ลัง”298 ทั้งยังเรียกร้องให้จีนและอ�เซียน 

ทำ�ข้อตกลงว่�ด้วยแนวปฏบัิตใินทะเลจีนใต้ร่วมกนั เหตกุ�รณ์นีย้งันำ�ไปสู่ก�รจดัตัง้ ARF (ASEAN Regional  

Forum) ในปี ค.ศ. 1994 ซึง่เป็นก�รประชมุประจำ�ปีของประเทศสม�ชกิของอ�เซยีนและรฐัทีม่คีว�มสนใจ

ภูมิภ�คนี้ เพื่อร่วมประชุมห�ท�งออกประเด็นท�งด้�นคว�มมั่นคงในภูมิภ�คนี้299

 ก�รที่จีนเข้�ยึดครอง Mischief Reef ในหมู่เก�ะ Spratly อย่�งเหนือคว�มค�ดหม�ยในปี  

ค.ศ. 1994 ในขณะทีเ่ก�ะดงักล่�วยงัถกูอ้�งกรรมสิทธิโ์ดยฟิลิปปินส์อยู ่ก่อให้เกดิก�รประท้วงจ�กอ�เซียน

ซึ่งมีนำ้�หนักโน้มน้�วเพียงพอทำ�ให้ผู้นำ�จีนยินยอมเข้�ร่วมก�รประชุมแบบพหุภ�คีเกี่ยวกับข้อพิพ�ท  

ในขณะนั้น คว�มสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นท่ียำ่�แย่ลงอย่�งต่อเนื่องส่งผลให้รัฐบ�ลจีนกำ�หนด

ภ�รกิจเร่งด่วนสองด้�นในนโยบ�ยต่�งประเทศ ได้แก่ ก�รป้องกันก�รปิดล้อมจ�กสหรัฐฯ และก�รทำ�ให้

ก�รพัฒน�เศรษฐกจิเติบโตอย่�งมเีสถยีรภ�พ ซึง่จนีมองว่�ก�รจะบรรลุเป้�หม�ยได้ดทีีส่ดุต้องดำ�เนนิก�รทตู 

เชิงบวกและก�รทำ�ให้ภ�พลักษณ์ก�รขึ้นม�ของจีนไม่เป็นภัยต่อคว�มมั่นคง300 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นภูมภิ�คแรกทีจ่นีปลกูฝังภ�พลกัษณ์แบบนุม่นวลเพือ่ลดภ�พลกัษณ์ “ภัยคกุค�มจีน” (China’s Threat)301 

หลงัจ�กโต้เถยีงกันม�หล�ยปี ในวนัที ่4 พฤศจกิ�ยน ค.ศ. 2002 อ�เซยีนและจีนจึงได้บรรลขุ้อตกลงพหภุ�คี

ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งไว้ในปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติของรัฐภ�คีในทะเลจีนใต้หรือ  

DoC (Declaration on the Conduct of Parties on the South China Sea) ปฏิญญ�อ�เซียน-จีนนี้

ข�นรับกรอบปทัสถ�นที่เกี่ยวข้องและดำ�รงอยู่ทุกประก�ร ท้ังกฎบัตรสหประช�ช�ติ, UNCLOS, TAC  

ของอ�เซียน และหลักห้�ประก�รเพื่อก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ (Five Principles of Peaceful  

298 Stefan Talmon, and Bing Bing Jia, eds., The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective  
 (Oxford: Hart Publishing, 2014), p. 116.
299 โปรดดู Michael Leifer, “The ASEAN Regional Forum”, Adelphi Paper no. 189 (London: International  
 Institute of Strategic Studies, 1996). 
300 โปรดดู Alastair Iain Johnston, Social States: China in International Institutions, 1980-2000 (Princeton:  
 Princeton University Press, 2008), บทที่ 4.
301 โปรดดู Jisi Wang, “China’s Changing Role in Asia”, in The Rise of China and a Changing East Asian  
 Order, eds. Kokubun Ryosei and Wang Jisi (Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2004);  
 Alice Ba, “China and ASEAN: Re-navigating relations for a 21st Century Asia”, Asian Survey, Vol. 43:  
 No. 4 (2003): pp. 630-638.
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Coexistence) ของจีน ทั้งนี้เพื่อ “ผูกมัดให้ฝ่�ยต่�งๆ แก้ไขข้อพิพ�ทโดยสันติวิธี และไม่มีก�รคุกค�ม 

หรือก�รใช้กำ�ลัง ... สอดคล้องกับหลักก�รกฎหม�ยระหว่�งประเทศซึ่งได้รับก�รยอมรับอย่�งเป็นส�กล 

พร้อมทั้งกำ�กับควบคุมตน ไม่ให้ยึดครองดินแดนที่ไม่มีผู้อยู่อ�ศัยเพิ่มเติมอีก และพัฒน�ก�รแลกเปลี่ยน

และคว�มร่วมมือ โดยรวมถึงก�รแจ้งให้ทร�บโดยสมัครใจล่วงหน้�ก่อน ห�กต้องก�รฝึกซ้อมท�งทห�ร 

ในพื้นที่ดังกล่�ว”302

 เน่ืองจ�กจนีได้ลงน�มข้อตกลงพหภุ�คว่ี�ด้วยเรือ่งทะเลจนีใต้เพยีงฉบบัเดยีวของตนกบัอ�เซยีน 

และให้ก�รยอมรบัต่อปทัสถ�นของอ�เซยีนอย่�งเป็นท�งก�ร อ�เซียนจงึอ้�งว่�ตนมบีทบ�ทเชิงสทิธอิำ�น�จ

ในก�รขับเคลื่อนก�รสนับสนุนจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยก�ร 

หลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้ง สิทธิอำ�น�จของอ�เซียนในก�รนำ�ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้กรอบก�รทำ�ง�นเหล่�นี ้

ม�จ�กก�รที่จีนยอมรับแนวท�งดังกล่�วของอ�เซียนบนฐ�นของก�รโน้มน้�วชักจูงและคว�มสมัครใจ 

ม�กกว่�ระเบยีบและก�รบงัคบัใช้ กลไกก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มขดัแย้งในทะเลจีนใต้แสดงให้เหน็ว่�อ�เซยีน

มีนโยบ�ยเชิงรุกต่อจีนค่อนข้�งม�ก จีนมีท่�ทีข�นรับต่อคว�มพย�ย�มของอ�เซียนในก�รผูกมัดจีนเข้�กับ

ข้อกำ�หนดสันติภ�พท้ังในท�งสังคมและท�งศีลธรรม กล่�วคือ จีนเป็นประเทศภ�ยนอกประเทศแรก 

ที่ลงน�มใน TAC อย่�งเป็นท�งก�รในปี ค.ศ. 2003 ในช่วงนั้น จีนนำ�เสนอโครงก�รพัฒน�ร่วมกับบรูไน

และฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 2005 และรเิริม่หน่วยล�ดตระเวนในอ่�วตงัเกีย๋ร่วมกบัเวยีดน�มในปี ค.ศ. 2006303 

อย่�งไรก็ต�ม เมื่อไม่ส�ม�รถบรรลุข้อตกลงกับฟิลิปปินส์ได้ อันเนื่องม�จ�กกระแสต่อต้�นจีนภ�ยใน 

ประเทศฟิลิปปินส์ โครงก�รนี้ก็ล่มไปในปี ค.ศ. 2008304

302 Leszek Buszynski, “ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South China Sea”, Contemporary  
 Southeast Asia, Vol. 25: No. 3 (2003): pp. 343-362. 
303 โปรดดู Evelyn Goh, “Southeast Asian Perspectives on the China Challenge”, Journal of Strategic  
 Studies, Vol. 30: No. 4 (2007): pp. 809-832; David Shambaugh, “China Engages Asia: Reshaping the  
 Regional Order”, International Security, Vol. 29: No. 3 (2004/5): pp. 64-99.
304 เวยีดน�มเข้�ร่วมข้อตกลงทีไ่ด้รบัก�รเปลีย่นชือ่เป็นข้อตกลงดำ�เนนิก�รร่วมเรือ่งแผ่นดนิไหวท�งทะเลในปี ค.ศ. 2005  
 แต่ฝ่�ยค้�นภ�ยในประเทศฟิลิปปินส์ขดัขว�งกระบวนก�รใดๆ ก่อนทีข้่อตกลงจะหมดอ�ยไุปในปี ค.ศ. 2008 โปรดดู  
 Valencia, “The Philippines’ Spratly ‘Bungle’: Blessing in Disguise?” Nautilus Institute Policy Forum,  
 18 March 2008; Aileen Baviera, “The Influence of Domestic Politics on Philippine Foreign Policy:  
 The Case of Philippines-China Relations since 2004”, RSIS Working Paper, Vol. 241 (2012), pp. 11-18.
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 อย่�งไรก็ต�ม บทบ�ทนำ�ของอ�เซียนก็ยังมีข้อจำ�กัดอย่�งมีนัยสำ�คัญอยู ่หล�ยประก�ร  
DoC เป็นเพียงถ้อยแถลงท�งก�รเมืองท่ีฝ่�ยต่�งๆ ตกลงกันว่�จะดำ�เนินก�รต�มแนวปฏิบัติ (Code of 
Conduct: CoC) ข้อกังข�ท่ีพึงพิจ�รณ� คือ ถึงที่สุดแล้วอ�เซียนมีคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มผลผูกพันเพื่อกำ�กับรัฐผู้อ้�งกรรมสิทธิ์ที่ขัดแย้งกัน หรือช่วยให้คว�มกระจ่�งชัดและห�ท�งออก 
ให้กับข้อพิพ�ทเรื่องดินแดนได้หรือไม่305 ในก�รเจรจ�ว่�ด้วยเรื่อง DoC อ�เซียนไม่ส�ม�รถบรรลุฉันท�มติ
ภ�ยในกลุ่มสม�ชิกได้ ทำ�ให้ก�รบังคับใช้นั้นเปร�ะบ�ง จนจีนส�ม�รถกดดันและต่อรองในประเด็นสำ�คัญ 
ได้แก่ ก�รหลีกเลี่ยงก�รอ้�งสิทธิ์อำ�น�จอธิปไตยอย่�งสมบูรณ์ ก�รกีดกันไต้หวัน ก�รทำ�ให้ข้อตกลง 
ข�ดลักษณะคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงท�งภูมิศ�สตร์และไม่มีข้อผูกมัด306 รวมไปถึงคว�มล้มเหลวในก�รสั่งห้�ม 
ไม่ให้ดำ�เนินง�นก่อสร้�งต่อในพื้นที่ซึ่งถูกยึดครอง307

 จีนและอ�เซียนประสบคว�มล้มเหลว ไม่ส�ม�รถห�ข้อตกลงเก่ียวกับเรื่องแนวปฏิบัติได ้
ภ�ยในศตวรรษหลังจ�กลงน�ม DoC ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่คว�มนิยมในวิธีบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง 
แบบทวิภ�คีของจีนยังคงเด่นชัด ยกตัวอย่�งเช่น ในปี ค.ศ. 2004 จีนและฟิลิปปินส์ได้ลงน�มข้อตกลงลับ
เป็นระยะเวล�ส�มปี เพื่อสำ�รวจนำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติบริเวณรอบหมู่เก�ะ Spratly โดยมีวัตถุประสงค์
ท�งก�รค้� ทั้งที่ข้อกำ�หนดของ DoC ระบุว่�ผู้ลงน�มทุกฝ่�ยต้องยอมรับร่วมกันในเรื่องรูปแบบ ขอบเขต 
และตำ�แหน่งพิกัดเสียก่อน ห�กต้องก�รสร้�งคว�มร่วมมือใดๆ ในลักษณะดังกล่�ว จีนยังบรรลุข้อตกลง
แบบทวิภ�คีกับเวียดน�มเพื่อบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งระหว่�งกันด้วย กล่�วคือ หลังจ�กเกิด 
คว�มตงึเครยีดจ�กก�รขดัแย้งกนัประปร�ยในพืน้ทีพ่พิ�ท ได้แก่ ก�รทีท่ัง้สองฝ่�ยมสีถ�นะด้�นก�รบรหิ�ร
ปกครองในทะเลจีนใต้สูงขึ้นไล่เลี่ยกัน และมีร�ยง�นว่�จีนกดดันบริษัท Exxon Mobil ให้ถอนตัวออก 
จ�กก�รสำ�รวจทะเลจนีใต้ซึง่ตกลงทำ�ร่วมกบัเวยีดน�ม ทัง้สองฝ่�ยจงึได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกนัในก�รสำ�รวจ
ทรัพย�กรพลังง�น ศึกษ�วิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่�งกองทัพ308 หลังจ�กข้อพิพ�ทร้อนระอุขึ้น 
อีกครั้งในปี ค.ศ. 2011 ทั้งสองฝ่�ยได้เจรจ�และตกลงกันในเรื่องหลัก 6 ประก�รเพื่อก�รแก้ไขข้อพิพ�ท
ท�งทะเล ได้แก่ ก�รจัดตั้งส�ยด่วนฮอตไลน์ และก�รอภิปร�ยเรื่องช�ยแดนปีละสองครั้ง309

305 ก�รโต้เถียงดังกล่�ว โปรดดู Leszek Buszynski, “ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South  
 China Sea”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 25: No. 3 (2003): pp. 343-362; Wu Shicun and Ren  
 Huaifeng, “More Than a Declaration: A Commentary on the Background and the Significance of the  
 Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea,” Chinese Journal of International  
 Law, Vol. 2: No. 1 (2003): pp. 311-319. 
306 ม�เลเซียและจีนได้ปฏิเสธคำ�ยืนกร�นว่�ด้วยเรื่องข้อผูกมัดของฟิลิปปินส์และเวียดน�ม ในขณะที่จีนต่อต้�น 
 คว�มปร�รถน�ของเวียดน�มที่ต้องก�รรวมหมู่เก�ะ Paracels เข้�สู่ข้อตกลงให้ชัดเจน
307 Emmers, Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia, pp. 73-4, 119-20. 
308 Emmers, Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia, p. 80.
309 “China and Vietnam sigh agreement to cool sea dispute”, Reuters, 12 October 2011.
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 ก�รต่อต้�นในระดับร�กฐ�นของจีนต่อก�รเจรจ�กับอ�เซียนในเรื่องทะเลจีนใต้ไม่ได  ้
เลือนห�ยไปด้วยก�รลงน�ม DoC จีนส�ม�รถยับยั้งกระบวนก�รดำ�เนินง�นซึ่งเป็นไปต�มแถลงก�รณ ์
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยปฏิเสธไม่ให้สม�ชิกของอ�เซียนปรึกษ�ห�รือกันก่อนเพื่อห�จุดยืนร่วมในก�ร
เจรจ�กับจีน ในปี ค.ศ. 2010 คว�มไม่สงบเพ่ิมคว�มตึงเครียดข้ึนเมื่อมีร�ยง�นว่�รัฐบ�ลจีนกำ�หนดให้
ทะเลจีนใต้เป็นหน่ึงใน “ผลประโยชน์หลักแห่งช�ติที่สำ�คัญยิ่ง” ของจีน ซึ่งเป็นคำ�ที่ใช้กับกรณีของทิเบต 
ไต้หวนั และซนิเจยีงด้วย310 เนือ่งจ�กตระหนกัดีถงึข้อจำ�กดัของอ�เซียน เวยีดน�มในฐ�นะประเทศเจ้�ภ�พ
อ�เซียน ได้พย�ย�มผลกัดันให้ข้อพพิ�ทในทะเลจีนใต้กล�ยเป็นประเด็นระหว่�งประเทศ และเพ่ิมแรงผลักดัน 
ให้เกิดแนวปฏิบัติ เวียดน�มให้คำ�มั่นว่�ประเด็นนี้จะได้รับก�รอภิปร�ยในเวทีระดับเอเชีย-แปซิฟิกให้ได้  
ในก�รประชุมรัฐมนตรี ARF และก�รประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียนบวก 8 (ADDM+8) ในปี ค.ศ. 2010 
เวยีดน�มประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รชกัชวนให้สหรฐัฯ มแีถลงก�รณ์อย่�งแขง็กร้�วเกีย่วกบัเรือ่งข้อพพิ�ทได้ 
ในก�รประชุมทั้งสองครั้ง311 นอกจ�กนี้ อ�เซียนยังประสบคว�มสำ�เร็จในก�รผลักดันข้อตกลงจีน-อ�เซียน
ว่�ด้วยก�รกำ�หนดแนวท�งก�รนำ� DoC ไปปฏิบัติในเดือนกรกฎ�คมปี ค.ศ. 2011 คว�มชอบธรรม 
ในก�รเจรจ�จ�กบทบ�ทแบบรวมกลุ่มของอ�เซียนได้รับก�รเน้นยำ้�เมื่อท่ีประชุมเจ้�หน้�ที่ระดับสูง 
ของอ�เซียนได้รับภ�รกิจให้จัดทำ�ร่�งแนวปฏิบัติที่มีผลผูกพันท�งกฎหม�ย312

 อย่�งไรก็ดี สิทธิอำ�น�จของอ�เซียนก็ยังประสบปัญห�อย่�งหนักและมีข้อจำ�กัดอยู่ดี ซึ่งสะท้อน
ออกม�ในปี ค.ศ. 2012 เมื่อก�รประชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียนประสบคว�มล้มเหลวไม่ส�ม�รถ 
ออกแถลงก�รณ์ร่วมในก�รประชมุในเดอืนกรกฎ�คม ค.ศ. 2012 ได้ เพร�ะกมัพชู�ในฐ�นะประเทศเจ้�ภ�พ  
ซึง่มีคว�มสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นกบัจนี313 ไม่ยอมให้มกี�รถกเถยีงเรือ่งทะเลจีนใต้ให้เป็นประเดน็ระหว่�งประเทศ 
และไม่ยอมให้มกี�รกดดนัประเทศจนี ฟิลปิปินส์ยงัต้องก�รให้ระบกุรณพิีพ�ทในเก�ะห�ดทร�ย Scarborough 
ไว้ในแถลงก�รณ์ร่วม แต่กัมพูช�ปฏิเสธที่จะกล่�วถึง โดยอ้�งว่�ข้อพิพ�ทด้�นอำ�น�จอธิปไตยกับจีน 
เป็นเรื่องทวิภ�คี มิใช่พหุภ�คี ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ก�รประชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียนไม่ส�ม�รถ 
มีแถลงก�รณ์ร่วมได้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปีของประวัติศ�สตร์อ�เซียน นอกจ�กนี้ ไม่กี่วัน 
ก่อนก�รประชุม EAS ในเดือนพฤศจิก�ยน ค.ศ. 2012 กัมพูช�ยังแถลงด้วยว่�อ�เซียนเห็นพ้องต้องกันว่�
จะไม่นำ�เร่ืองกรณพีพิ�ททะเลจนีใต้เป็นประเดน็ระหว่�งประเทศ โดยประเทศสม�ชกิอย่�งน้อยห้�ประเทศ
ส่งหนังสือคัดค้�นท่�ทีของกัมพูช�เกี่ยวกับฉันท�มติของอ�เซียน

310 “Changing tides to watch in the South China Sea”, Straits times, 14 June 2010; Michael Swaine,  
 “China’s Assertive Behavior Part I: On ‘Core Interests’ ”, China Leadership Monitor, Vol. 34 (2011).
311 Swaine and Fravel, “China’s Assertive Behavior Part II”.
312 ”South China Sea guidelines agreed”, Jakarta Post, 21 July 2011; Carlyle Thayer, “Sovereignty  
 Disputes in the South China Sea: Diplomacy, Legal Regimes and Realpolitik”, 2011, pp. 7-8.
313 Hayton, The South China Sea, pp. 194. 
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 ภ�ยหลังจ�กคว�มล้มเหลวของก�รประชุมอ�เซียนท่ีกัมพูช� และฟิลิปปินส์ได้ยื่นเร่ืองให้

อนุญ�โตตุล�ก�รตัดสินช้ีข�ดเรื่องข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ในเดือนมกร�คม ค.ศ. 2013 จีนพย�ย�ม 

ที่จะโดดเด่ียวฟิลิปปินส์และแสวงห�ก�รรื้อฟื้นนโยบ�ยเพื่อนบ้�นที่เป็นมิตรกับอ�เซียน โดยเสนอให้มี 

ก�รเจรจ�จัดทำ�แนวปฏิบัติร่วมกันในทะเลจีนใต้ ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รประชุมที่เป็นท�งก�รหล�ยครั้งระหว่�งจีน

กับอ�เซียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นม� และก�รเดินท�งเยือนอย่�งเป็นท�งก�รของประธ�น�ธิบด ี

ส ีจิน้ผิง และน�ยกรฐัมนตร ีหลี ่เคอเฉยีง โดยจนีพย�ย�มรเิริม่ก�รทตูเชงิโครงสร้�งพืน้ฐ�น (infrastructure 

diplomacy) เชื่อมโยงยุโรปกับเอเชีย โดยให้คว�มช่วยเหลือประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คผ่�นก�รลงทุน 

พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น (โปรดดูบทที่ 3) แม้ว่�จะมีคว�มก้�วหน้�เกิดขึ้น จีนก็ยังคงดำ�เนินนโยบ�ย 

ที่แข็งกร้�วในทะเลจีนใต้เช่นเดิม และเผชิญหน้�กับเวียดน�ม ฟิลิปปินส์และม�เลเซียอยู่อย่�งต่อเนื่อง  

ในกรณีม�เลเซีย ซึ่งไม่ค่อยมีปัญห�ข้อพิพ�ทกับจีนม�กนักเมื่อเทียบกับเวียดน�มและฟิลิปปินส์  

จีนได้ส่งเรือล�ดตระเวนไปยังหมู่เก�ะ Paracels และเก�ะห�ดทร�ย James Shoal ซึ่งอยู่ห่�งจ�กช�ยฝั่ง

ของม�เลเซียเพียง 80 กิโลเมตรในเดือนมีน�คม ค.ศ. 2013 และต่อม�ในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 2014 

เป็นต้น314

 กล่�วโดยสรุป อ�เซียนยังมีบทบ�ทที่จำ�กัดในก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งในทะเลจีนใต้  

ทั้งนี้อ�จจะม�จ�กปัจจัยสำ�คัญดังต่อไปนี้คือ315 ประการแรก มีเพียงบ�งรัฐเท่�นั้นที่เกี่ยวข้องพัวพันกับ 

ข้อพิพ�ทท�งดินแดนกับจีนในทะเลจีนใต้ ซึ่งทำ�ให้ข้อพิพ�ทท�งทะเลนั้นสำ�คัญกับบ�งรัฐม�กกว่�รัฐอื่นๆ 

ประการที่สอง รัฐท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องพัวพันท�งตรงกับข้อพิพ�ท โดยเฉพ�ะรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ภ�คพื้นทวีปซึ่งมีส�ยสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน ไม่ต้องก�รที่จะบั่นทอนคว�มสัมพันธ์กับจีนเพื่อผลประโยชน์

ของรัฐคู่พิพ�ทบ�งรัฐ และประก�รที่ส�ม เมื่อข้อพิพ�ทดังกล่�วเกี่ยวโยงกับหมู่เก�ะต่�งๆ ซึ่งรัฐพิจ�รณ�

ว่�เป็นผลประโยชน์หลักท่ีไม่อ�จลดทอนได้แล้ว รัฐที่เกี่ยวข้องย่อมเจรจ�ต่อรองอย่�งหนักและ 

ต่อต้�นก�รประนีประนอม เพร�ะถือว่�กรณีทะเลจีนใต้นั้นมีผลประโยชน์สูงม�ก

314 ม�เลเซียตระหนักดีว่�ขีดคว�มส�ม�รถของตนไม่อ�จต่อกรกับจีนได้ จึงเสนอให้มีก�รประชุมร่วมกับฟิลิปปินส์และ 
 เวยีดน�มเพือ่ทีจ่ะประส�นนโยบ�ยกนัตอบโต้กบัจนีในทะเลจนีใต้ นกัก�รทตูคนหนึง่ตัง้ข้อสังเกตว่� “In the past it  
 was only the Philippines and Vietnam that were pushing for this meeting, but now we see Malaysia  
 getting involved.” Stuart Grudgings, “China’s Assertiveness Hardens Malaysian Stance in Sea  
 Dispute”, Reuters, February 26, 2014 <http://uk.reuters.com/article/2014/02/26/uk-malaysia- 
 china-maritime-insight-idUKBREA1P1Z020140226> 
315 M. Taylor Fravel, “Territorial and Maritime Boundary Disputes in Asia”, in The Oxford Handbook of  
 the International Relations of Asia, eds. Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot  
 (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 540. 
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 โดยรวมแล้ว กรอบก�รหลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งในเร่ืองทะเลจีนใต้ระหว่�งจีนกับอ�เซียน 

มีเป้�หม�ยเพือ่คงสถ�นภ�พเดมิไว้จนกว่�ข้อพพิ�ทเกีย่วกบัอำ�น�จอธปิไตยจะได้รบัก�รแก้ไข เช่นเดยีวกบั

กฎหม�ยระหว่�งประเทศ กรอบเหล่�นี้ไม่ได้ระบุถึงปัญห�ด้�นอธิปไตยโดยตรง แทนที่จะเป็นอย่�งนั้น 

คว�มหวงัคอืก�รท่ีคูพ่พิ�ทส�ม�รถโน้มน้�วให้ละเว้นก�รแย่งชงิกรรมสทิธิข์องตนในห้วงเวล�นัน้เอ�ไว้ก่อน 

และร่วมกันยึดถือปทัสถ�นที่จำ�กัดคู่พิพ�ทให้กระทำ�ก�รด้วยสันติวิธีเท่�นั้น ขณะเดียวกัน กลุ่มคู่พิพ�ท 

ต้องดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ร่วมที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่�ยโดยไม่เอื้อประโยชน์ด้�นดินแดนให้แก่ใคร  

อย่�งไรก็ต�ม โครงก�รพัฒน�ร่วมในทะเลจีนใต้ซึ่งมีอยู่เป็นจำ�นวนน้อย “ไม่ได้ก่อให้เกิดยุทธศ�สตร์ 

ในก�รลดระดับคว�มขัดแย้งเรื่องอธิปไตยแต่อย่�งใด” เพร�ะรัฐผู้อ้�งกรรมสิทธิ์ไม่ส�ม�รถพักคำ�ถ�ม 

เรื่องอำ�น�จอธิปไตยไว้ก่อนได้316 จีนและรัฐบ�งรัฐในอ�เซียนก็ยังต่อต้�นปทัสถ�นท่ีเป็นท�งก�รซ่ึงกำ�กับ 

และจำ�กัดพฤติกรรมอยู่อย่�งต่อเนื่อง ระเบียบระหว่�งประเทศในระดับภูมิภ�คที่มีเสถียรภ�พเกิดขึ้นได้ 

กต่็อเมือ่ส�ม�รถกำ�กบัดลุอำ�น�จทีไ่ม่เท่�เทยีมให้อยูใ่นกรอบก�รต่อรองเจรจ�เชิงสถ�บนั แต่กระบวนก�ร

ปรึกษ�ห�รือแบบพหุภ�คีของอ�เซียน “ไม่ได้แฝงฝังอำ�น�จของจีนเข้�กับสถ�บัน อีกทั้งไม่ได้จัดก�ร 

กับปัญห�เรื่องคว�มไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับเจตน�เรื่องดินแดนของจีนอย่�งเพียงพอ”317

สรุป

 ภูมริฐัศ�สตร์หวนคนืกลบัม�ยงัภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่คว�มตึงเครียด

ในข้อพพิ�ททะเลจนีใต้ ภ�ยใต้บรบิทระหว่�งประเทศทีม่ห�อำ�น�จหลกัทัง้สองของโลกคอื สหรฐัฯ และจนี

มีก�รแข่งขันกันเชิงอำ�น�จม�กขึ้นในเอเชีย-แปซิฟิก ในขณะท่ีอ�เซียน ซ่ึงกำ�ลังพัฒน�ไปสู่ก�รเป็น 

ประช�คมอ�เซียนในปี ค.ศ. 2015 ยังคงยึดหลักก�รฉันท�มติและก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน 

ของรัฐเพื่อนบ้�นในก�รแก้ไขไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทต่�งๆ และดำ�เนินนโยบ�ยก�รประกันคว�มเสี่ยง 

หรอื hedging โดยเข้�ห�มห�อำ�น�จทกุมห�อำ�น�จ แม้ว่�สหรัฐฯ จะมรีะบบพันธมติรท่ีเข้มแข็งกบัประเทศ

หล�ยประเทศในภูมิภ�คนี้ โดยเฉพ�ะประเทศที่มีคว�มขัดแย้งโดยตรงกับจีนไม่ว่�จะเป็นฟิลิปปินส์และ

เวียดน�ม โดยสหรัฐฯ เข้�ม�มีบทบ�ทท�งตรงในกรณีพิพ�ททะเลจีนใต้ม�กขึ้น อย่�งน้อยที่สุดก็หลัง 

ก�รประชุม ARF ในปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นม� และก�รประก�ศนโยบ�ยก�รหันห�เอเชียหรือก�รปรับดุล

แห่งอำ�น�จใหม่ โดยมุ่งเน้นก�รกล่�วอ้�งถึงหลักก�รส�กล เช่น ก�รเค�รพเสรีภ�พในก�รเดินเรือ 

316 โปรดดู Ralf Emmers, Resource Management and Contested Territories in East Asia (Basingstoke:  
 Palgrave Macmillan, 2013).
317 Ralf Emmers, “The Changing Distribution of Power in the South China Sea: Implications for Conflict  
 Management and Avoidance”, Political Science, Vol. 62: No. 2 (2010): p. 130.
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ในทะเลจนีใต้และทะเลจนีตะวนัออก ซึง่จนีมองว่�บริเวณดังกล่�วเป็น “เขตอทิธพิล” ของตนอย่�งชดัแจ้ง 

ในขณะที่จีนก็พย�ย�มท่ีจะไม่เผชิญหน้�ท�งก�รทห�รโดยตรงกับสหรัฐฯ แต่ก็มีท่�ทีและนโยบ�ย 

แข็งกร้�วม�กขึ้น และพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์หลักของตนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งยังคงส่งกองเรือ 

และย�มช�ยฝ่ังเข้�ไปยงัพืน้ทีพ่พิ�ทภ�ยใต้แผนทีเ่ส้นประ 9 เส้นอยู ่ทัง้นีจี้นกพ็ย�ย�มนำ�เสนอภ�พลักษณ์

ที่ยืดหยุ่นม�กขึ้น โดยเข้�ร่วมก�รเจรจ�พหุภ�คีกับอ�เซียนในก�รเร่งจัดทำ�แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้  

แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ยนิยอมให้มกี�รยกประเด็นทะเลจีนใต้เป็นประเด็นระหว่�งประเทศ และ/หรือมกี�ร 

เจรจ�ไกล่เกลีย่ปัญห�ในรปูแบบพหภุ�ค ีโดยจนียนืกร�นว่�ประเดน็ดงักล่�วนัน้เป็นประเดน็ทวภิ�คีระหว่�ง 

คู่พิพ�ทเท่�น้ัน M. Taylor Fravel เรียกยุทธศ�สตร์ของจีนในทะเลจีนใต้ว่�เป็น “ยุทธศ�สตร์ก�รเตะถ่วง”  

(strategy of delaying) ไม่ให้เกิดก�รแก้ไขและไกล่เกลี่ยปัญห�ข้อพิพ�ทได้318 ในอน�คตอันใกล้นี้ 

สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้จึงยังคงไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่�งมีนัยสำ�คัญ ท่�มกล�งคว�มตึงเครียด 

และก�รแข่งขันท�งภูมิรัฐศ�สตร์ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน เนื่องจ�กก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง 

ทั้งกรอบกฎหม�ยระหว่�งประเทศและกรอบคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�คยังมีคว�มลักล่ันและข้อจำ�กัด 

อยู่ม�ก อ�จกล่�วได้ว่� ระเบียบระหว่�งประเทศในเอเชีย-แปซิฟิกยังคงเป็นระเบียบที่ยังม�ไม่ถึง  

(international order-to-come) นั่นเอง 

318 M. Taylor Fravel, “China’s Strategy in the South China Sea”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 33:  
 No. 3 (2011): pp. 292-319. 



บทสรุป

 ง�นวิจัยช้ินนี้ศึกษ�ปัจจัยระหว่�งประเทศที่เป็นบริบทสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนแปลงพลวัต 

เชงิอำ�น�จและคว�มมัน่คงในประเทศเพือ่นบ้�นในเชงิมหภ�ค น่ันคือ ระเบียบระหว่�งประเทศ และก�รเมอืง

ของมห�อำ�น�จที่สำ�คัญที่สุดในระเบียบระหว่�งประเทศในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สหรัฐฯ และจีน ทั้งในเชิง

ทฤษฎแีละแนวคิดท�งคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศ (บทที ่2) และในเชงิภ�คปฏิบติั ทัง้ในด้�นพัฒน�ก�ร 

คว�มต่อเนือ่งและก�รเปลีย่นแปลงของก�รเมืองของมห�อำ�น�จในเอเชยี-แปซิฟิก (บทที ่3) และกรณศึีกษ�

เรื่องกรณีพิพ�ทในทะเลจีนใต้ (บทที่ 4) ซึ่งเป็นก�รแข่งขันระหว่�งสหรัฐฯ และจีนในก�รแสวงห�อำ�น�จ

และอิทธิพลในบริเวณดังกล่�ว และปฏิสัมพันธ์กับรัฐต่�งๆ ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีติดทะเลทั้งหล�ย ง�นวิจัยนี้จึงเป็นเหมือนกรอบก�รวิเคร�ะห์ 

ระหว่�งประเทศในระดับมหภ�ค ม�กกว่�ท่ีจะมุ ่งศึกษ�ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งมห�อำ�น�จต่�งๆ กับ 

ประเทศเพื่อนบ้�นของไทยแต่ละประเทศ

 ง�นวิจัยชิ้นนี้พย�ย�มชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหรือชุดคำ�ถ�มสำ�คัญๆ ในระเบียบระหว่�งประเทศ 

ในภูมิภ�คเอเชยี-แปซฟิิกทีจ่ำ�เป็นต้องมกี�รพจิ�รณ�และศกึษ�เชงิลกึต่อไปในอน�คตอนัใกล้ ดงัต่อไปนีค้อื 

 ประการแรก ก�รเปลี่ยนผ่�นท�งอำ�น�จโลก (global power transition) รวมทั้งก�รเมือง 

ของและก�รแข่งขันระหว่�งมห�อำ�น�จสองมห�อำ�น�จหลกัได้แก่ สหรฐัฯ และจนี คว�มท้�ท�ยสำ�คญัท่ีสดุ 

ในปัจจุบันอ�จจะเป็นก�รบริห�รจัดก�รสิ่งที่สี จิ้นผิงเคยเรียกว่� “ก�รข�ดพร่องซึ่งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ” 

(trust deficit) อย่�งไร319 จีนที่ก้�วขึ้นม�มีอำ�น�จเพิ่มม�กขึ้นท้ังท�งเศรษฐกิจและก�รทห�รนั้นเริ่ม 

ดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศท่ีแข็งกร้�วม�กขึ้น เพื่อตอบโต้กับแนวนโยบ�ยต่�งประเทศของสหรัฐฯ  

ทีมุ่ง่หนักลบัม�ยงัเอเชีย-แปซิฟิกอกีครัง้ และเผชญิหน้�กบัผลประโยชน์ทีข่ดัแย้งกนัและระบบคณุค่�ต่�งๆ 

ที่ไม่สอดคล้องกัน คำ�ถ�มในเชิงทฤษฎีคือ ก�รเปล่ียนผ่�นท�งอำ�น�จเกิดข้ึนจริงหรือไม่? ระเบียบโลก 

ยังคงเป็นระเบียบของสหรัฐฯ หรือไม่? ก�รเปลี่ยนผ่�นท�งอำ�น�จระหว่�งสหรัฐฯ และจีนนั้นจะเป็นไป

อย่�งสนัตหิรือไม่ หรอืจะส�ม�รถข้�มพ้น “กบัดกัของ Thucydides” ได้หรอืไม่ และอย่�งไร? ก�รแสวงห�

คำ�ตอบของคำ�ถ�มข้�งต้น รวมทั้งก�รเสนอแนะเชิงนโยบ�ยนั้นขึ้นอยู่กับท่�ทีท�งทฤษฎีต่�งๆ ดังท่ีได้

อภิปร�ยในร�ยละเอียดในบทที่ 2 แล้ว แต่อย่�งน้อยที่สุดสิ่งที่เร�เห็นอย่�งชัดเจนคือ ระเบียบระหว่�ง

319 Chen Guangjin, and Tan Yingzi, “Vice-President’s Trip to Address ‘Trust Deficit’ with US”, China  
 Daily, February 10, 2012. 
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ประเทศในปัจจุบันกล�ยเป็นระเบียบที่มีมห�อำ�น�จหลักสองมห�อำ�น�จเคียงคู่กัน แม้ว่�จะมีสถ�นะและ

ขีดคว�มส�ม�รถที่ไม่เท่�กันก็ต�ม และมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันม�กยิ่งขึ้น 

 ประการที่สอง คือ ก�รเปลี่ยนผ่�นของระเบียบโลก (global order transition) ง�นวิจัยนี้ 

ชี้ให้เห็นถึงพัฒน�ก�รและก�รคลี่คล�ยของระเบียบโลกต้ังแต่ช่วงหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 และ 

หลงัสงคร�มเยน็โดยสงัเขป โดยระเบียบโลกชดุดังกล่�วนัน้ถูกครอบงำ�และกำ�กบัโดยสหรฐัฯ และตะวนัตก

เป็นสำ�คัญ ระเบียบโลกดั้งเดิมดังกล่�วท้ังท�งเศรษฐกิจ ก�รเมืองและคว�มมั่นคงเร่ิมท่ีจะถูกท้�ท�ย 

จ�กมห�อำ�น�จเกิดใหม่ที่กำ�ลังทะย�นขึ้นม�อย่�งรวดเร็ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจีน ง�นของ Maximilian 

Terhalle เสนอไว้อย่�งน่�สนใจว่� ส�เหตุสำ�คัญที่สุดที่จีนเปลี่ยนนโยบ�ยม�สู่คว�มแข็งกร้�วม�กขึ้น 

ภ�ยหลังจ�กวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 นั้นเกิดขึ้นม�จ�กคว�มล้มเหลวในก�ร 

สร้�งระเบียบโลกใหม่ กล่�วคือเสียงของจีนไม่ได้รับก�รรับฟังอย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งๆ ที่จีนมี 

บทบ�ทสำ�คญัในก�รจดัระเบยีบโลกท�งเศรษฐกจิม�กขึน้320 กล่�วคอื ระเบยีบโลกทีม่สีหรัฐฯ เป็นผู้นำ�นัน้

กำ�ลังถูกท้�ท�ยอย่�งม�ก แต่ก็ยังไม่มีก�รเจรจ�ต่อรองเพื่อสร้�งระเบียบโลกใหม่ที่สะท้อนคว�มสัมพันธ์

เชิงอำ�น�จที่แท้จริงของมห�อำ�น�จ และระบบคุณค่�และปทัสถ�นร่วมกันบ�งประก�ร ซึ่งก็ทำ�ให้เกิด 

ก�รท้�ท�ยระเบียบโลกเดิมผ่�นก�รสร้�งสถ�บันที่ไม่เป็นท�งก�รและ/หรือกรอบคว�มร่วมมือ 

ส่วนภูมิภ�คต่�งๆ และก�รปร�ศจ�กเสียซ่ึงคว�มชอบธรรมในเชิงโครงสร้�งของระเบียบโลก โจทย์สำ�คัญคือ  

จะทำ�อย่�งไรท่ีจะโน้มนำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนผ่�นท�งระเบียบโลกในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิกได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พและเป็นที่ยอมรับของสม�ชิกทุกฝ่�ย

 และประก�รที่ส�ม คือ ก�รจัดระเบียบและสถ�ปัตยกรรมในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก (regional 

architecture) พลวัตเชิงอำ�น�จของสถ�ปัตยกรรมในภูมิภ�คทั้งท�งเศรษฐกิจและคว�มม่ันคง 

มีหล�ยระดับ มีคว�มซับซ้อนและซ้อนทับกันม�กยิ่งขึ้น จนกล�ยเป็น “ช�มก๋วยเตี๋ยวที่พันกันอิลุงตุงนัง” 

(noodle bowl) หรือ “เครือข่�ยที่ซับซ้อน” (complex network) นอกจ�กนั้น มห�อำ�น�จหลัก 

ทั้งสองมห�อำ�น�จยังพย�ย�มเข้�ม�มีบทบ�ทและอิทธิพลในสถ�ปัตยกรรมเชิงอำ�น�จของภูมิภ�คน้ีด้วย 

แต่กลับไม่ยินยอมท่ีจะให้กติก�หรือปทัสถ�นในระดับภูมิภ�คกำ�กับหรือยับยั้งก�รใช้อำ�น�จและอิทธิพล 

ของมห�อำ�น�จทั้งสอง ยกตัวอย่�งเช่น กรณีของจีนในทะเลจีนใต้ ซ่ึงแม้ว่�จะมีก�รลงน�มในข้อตกลง

ปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รปฏบัิติของรฐัภ�คใีนทะเลจนีใต้ (Declaration on the Conduct of Parties on SCS: 

DoC) ในปี ค.ศ. 2002 แต่ก็ไม่ยอมรับก�รเจรจ�หรือไกล่เกลี่ยภ�ยใต้กรอบพหภ�คีระดับภูมิภ�ค 

320 Maximilian Terhalle, The Transition of Global Order: Legitimacy and Contestation (Hampshire:  
 Palgrave Macmillan, 2015).



116 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในกรณีพิพ�ททะเลจีนใต้ และยืนกร�นกรอบก�รเจรจ�ระดับทวิภ�คีกับคู ่ขัดแย้งเท่�นั้น เป็นต้น  

คว�มท้�ท�ยสำ�คัญคือ จะทำ�อย่�งไรให้สถ�ปัตยกรรมในระดับภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกมีคว�มเข้มแข็ง  

และส�ม�รถยับยั้งชั่งใจก�รดำ�เนินโนย�บต่�งประเทศของมห�อำ�น�จได้?

 แนวโน้มในอน�คต ประเทศมห�อำ�น�จหลักท้ังสหรัฐฯ และจีนคงยิ่งทวีก�รขย�ยบทบ�ทและ

อิทธิพลเข้�ม�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม�กข้ึน ในทุกมิติท้ังทวิภ�คีและพหุภ�คี และมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะใช้เวทรีะหว่�งประเทศทีเ่กดิขึน้นี ้เช่น ASEAN, APEC, EAS และ ARF รวมทัง้ TPP และ RCEP เป็นต้น 

เพ่ือเสริมสร้�งบทบ�ทและกำ�หนดแนวท�งเพื่อผลประโยชน์แห่งช�ติของตนเอง สำ�หรับประเทศต่�งๆ  

ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่�งดำ�เนินก�รตอบโต้กับก�รเข้�ม�มีอิทธิพลของทั้งสองมห�อำ�น�จ

หลกัด้วยวธิกี�รก�รพวัพนั (engagement) และก�รประกันคว�มเส่ียงหรือ hedging กล่�วคือ ก�รร่วมมือกบั 

ทุกมห�อำ�น�จแต่ทั้งนี้ก็ยังใช้มห�อำ�น�จหนึ่งเพื่อถ่วงดุลกับอีกมห�อำ�น�จหนึ่งด้วย รัฐต่�งๆ ทั้งร่วมมือ 

ท�งด้�นก�รค้�กับจีน เช่น ก�รเกิดขึ้นของข้อตกลงก�รค้�เสรีกับจีน (CAFTA) ในปี ค.ศ. 2010 และ 

คว�มร่วมมือกับจีนท�งด้�นก�รพัฒน�ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ ในขณะเดียวกัน หล�ยประเทศ 

ในอ�เซยีนกเ็ข้�ร่วมก�รซ้อมรบท�งทห�รกบัสหรัฐฯ เช่น เวยีดน�ม ฟิลปิปินส์ และม�เลเซยี มคีว�มพย�ย�ม

อย่�งยิง่ทีจ่ะใช้สหรฐัฯ เป็นเครือ่งมอืในก�รถ่วงดุลอทิธพิลกบัจีนในภูมภิ�ค โดยเฉพ�ะประเดน็กรณพีพิ�ท

ทะเลจีนใต้ ซึ่งยังคงเป็นประเด็นด้�นคว�มมั่นคงหลักในภูมิภ�ค

 นอกจ�กก�รเข้�ม�แทรกแซงของมห�อำ�น�จ รัฐต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเผชิญกับ 

ภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) ที่มีลักษณะข้�มช�ติ และพัวพันกับหล�ยตัวแสดง

ระหว่�งประเทศ ยกตัวอย่�งเช่น (1) ปัญห�ก�รอพยพและแรงง�นข้�มช�ติ เป็นปัญห�ที่สำ�คัญ 

ในหล�ยประเทศ เช่น ไทย กัมพูช� เมียนม� และล�ว (2) ปัญห�ก�รลักลอบทำ�ก�รประมงและโจรสลัด  

ซึ่งเป็นปัญห�ระหว่�งไทย กัมพูช� ม�เลเซีย และอินโดนีเซีย (3) ก�รลักลอบค้�ย�เสพติด ซึ่งขย�ยวงกว้�ง

และเก่ียวข้องกับหล�ยประเทศมห�อำ�น�จ ทั้งจีน สหรัฐอเมริก� และหล�ยประเทศในภูมิภ�คทั้งไทย  

เมียนม� ล�ว กัมพูช� และเวียดน�ม (4) ปัญห�อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ และค้�อ�วุธ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

หล�ยมห�อำ�น�จและองค์ก�รระหว่�งประเทศ (5) ปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุข เกิดจ�กคว�มเหลื่อมลำ้� 

ด้�นก�รพฒัน�และคว�มสะดวกในก�รเคลือ่นย้�ยระหว่�งประเทศ ทำ�ให้ประเทศในภมูภิ�คต้องบรูณ�ก�ร

ร่วมกันกับหล�ยองค์กร ทั้งที่เป็นองค์กรระหว่�งประเทศและประเทศมห�อำ�น�จที่สำ�คัญ เช่น จีน 

สหรัฐอเมริก�และญี่ปุ่น (6) ปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม เช่น ก�รเกิดไฟป่�ในอินโดนีเซียที่แพร่กระจ�ยไปยัง

ม�เลเซีย บรูไน รวมถึงภ�คใต้ของไทยด้วย ปัญห�เร่ืองก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ในลุ่มแม่นำ้�โขง ซ่ึง 

เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ล�ว กัมพูช� ไทย และเวียดน�ม (7) ปัญห�ด้�นพลังง�น คว�มต้องก�รพลังง�น 

ทีม่มี�กขึน้ นำ�ม�สูค่ว�มขัดแย้งและร่วมมอืกนัแบ่งปันทรพัย�กรท�งธรรมช�ติ เช่น พม่� ม�เลเซีย อนิโดนเีซีย  
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ซึ่งมีก๊�ซธรรมช�ติจำ�นวนม�ก และล�วซ่ึงมีเขื่อนผลิตพลังง�นไฟฟ้� และ (8) ปัญห�ด้�นภัยพิบัติ  

ทั้งอุทกภัย ว�ตภัย แผ่นดินไหว คลื่นสึน�มิ เป็นต้น

 ในระเบียบโลก ภัยคุกค�มรูปแบบใหม่เหล่�นี้เป็นปัจจัยข้�มช�ติ และบริบทระหว่�งประเทศ 

ทีส่่งผลกระทบทำ�ให้คว�มมัน่คงและพลวตัเชงิอำ�น�จในเอเชยี-แปซิฟิก กบัมห�อำ�น�จหลักสองมห�อำ�น�จ

อย่�งสหรัฐฯ และจีนยิ่งมีคว�มสลับซับซ้อน ยุ่งเหยิง และตึงเครียดม�กยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอ�ศัยก�รสร้�งกลไก

เชิงสถ�บันระหว่�งประเทศ และ/หรือก�รสถ�ปน�ปทัสถ�นระหว่�งประเทศร่วมกัน เพื่อโน้มน้�วให้เกิด

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศม�กข้ึน แต่โจทย์ที่สำ�คัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่�กันคือ จะจัดระเบียบโลก 

ในศตวรรษท่ี 21 อย่�งไร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจะจัดคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรัฐฯ และจีนอย่�งไร หรือ 

ที่ผู้นำ�จีนเรียกว่� “รูปแบบใหม่ของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งมห�อำ�น�จ” (new type of great power  

relations; Xinxing Daguo Guanxi)321 ซ่ึงยังคงอยู่ในกระบวนก�รที่กำ�ลังดำ�เนินต่อไปในขณะนี ้

ของก�รเปลี่ยนผ่�นอำ�น�จและระเบียบโลกในศตวรรษที่ 21

321 The Economist, 8 June 2013, p. 10. 





ควำมสัมพันธ์ ไทย-เมียนมำ (1997-2006):
พินิจควำมสัมพันธ์ปัญหำชำยแดน

และกำรเมืองภำยใน

ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร



สำรบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ� 121

บทที่ 2 ภูมิหลังคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�:  129

 โครงสร้�งท�งก�ยภ�พคว�มมั่นคงช�ยแดน 

 และมรดกท�งประวัติศ�สตร์ 

บทที่ 3 คว�มร่วมมือและคว�มขัดแย้งไทย-เมียนม� (1997-2006):  147

 บทสะท้อนก�รเมืองภ�ยในของไทย 

บทสรุป  170

บรรณานุกรม 175



บทที่ 1
บทน�ำ

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม�1 ผันแปรอย่�งน่�สนใจในช่วงทศวรรษที่ 1990 ต่อเนื่อง

จนถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 ก่อนหน้�นั้นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งทั้ง 2 ประเทศ ถือได้ว่�อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

บนคว�มใกล้ชิด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ ก�รค้�และก�รลงทุน ซึ่งได้รับอิทธิพล

จ�กปัจจัยภ�ยในของทั้ง 2 ประเทศประเทศ อ�ทิเช่น ก�ร “เปิดประเทศ” ของรัฐบ�ลสภ�ฟื้นฟูกฎหม�ย

และระเบยีบแห่งรัฐ (State Law and Order Restoration Council - SLORC) ด้วยก�รประก�ศใช้กฎหม�ย 

ก�รลงทุนต่�งช�ติ และก�รเปิดก�รค้�ช�ยแดนในปี ค.ศ. 1987 และปี ค.ศ. 1988 ต�มลำ�ดับ ซ่ึง 

สอดประส�นกับคว�มต้องขย�ยก�รค้� และก�รลงทนุ รวมถงึก�รแสวงห�ทรพัย�กรธรรมช�ติของไทยเพือ่

ใช้ในกระบวนก�รเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก ตลอดจนก�รพัฒน�ไปสู่ก�รเป็น

ประเทศอุตส�หกรรม แรงผลักดันภ�ยในดังกล่�วนี้ยังได้รับอิทธิพลจ�กพลังจ�กภ�ยนอกที่สำ�คัญคือ ก�ร

ขย�ยตัวของกระแสเสรีนิยมท�งเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภ�คนับตั้งแต่ห้วงทศวรรษที่ 1980

1 ถึงแม้ว่�จะมีก�รใช้อย่�งเป็นท�งก�รเรียกช่ือประเทศ “สหภ�พเมียนม�” หรือ “เมียนม�” ผู้ที่ติดต�มประเทศนี้  
 มักจะอย่�งคุ้นเคยคำ�เรียกชื่อประเทศว่� “พม่�” หรือ “สหภ�พพม่�” (The Union of Burma) นับแต่ได้รับเอกร�ช 
 จ�กอังกฤษในปี ค.ศ. 1948 ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น “ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมสหภ�พพม่�” (The Socialist Republic of the  
 Union of Burma) เมื่อครั้งปกครองด้วยระบบสังคมนิยมทห�รในปี ค.ศ. 1962 พม่�ประสบกับปัญห�คว�มขัดแย้ง 
 ภ�ยในประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งระหว่�งรัฐบ�ล ซึ่งปกครองโดยคณะทห�ร (ระหว่�งปี ค.ศ. 1958 ถึง 1960 และ  
 ค.ศ. 1962 ถึง 2007) กับกลุ่มต่อต้�นทั้งที่เป็นกลุ่มก�รเมือง และกองกำ�ลังติดอ�วุธชนกลุ่มน้อย หรือพรรคฝ่�ยค้�น 
 ของรัฐบ�ล เมื่อรัฐบ�ล “พม่�” ซึ่งปกครองโดย สภ�พัฒน�และสันติภ�พแห่งรัฐ (State Peace and Development  
 Council - SPDC) ได้รับคำ�วิพ�กษ์วิจ�รณ์จ�กน�น�ช�ติเรื่องปัญห�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและคว�มไม่เป็น 
 ประช�ธิปไตยในช่วงทศวรรษ 1990 รัฐบ�ลจึงประก�ศใช้คำ�ว่� “เมียนม�” เป็นชื่อเรียกของประเทศ ในปี ค.ศ. 1989  
 เนื่องจ�กต้องก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มเป็นเอกภ�พและก�รมีระบบก�รปกครองที่ไม่ใช่เฉพ�ะคนพม่� หรือ บะม� ซึ่ง 
 เป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ และในปัจจุบนั ต�มรฐัธรรมนญูปี ค.ศ. 2008 ได้ประก�ศให้ใช้ส�ธ�รณรฐัสหภ�พเมยีนม�  
 (The Republic of the Union of Myanmar) เป็นชื่อประเทศอย่�งเป็นท�งก�ร อย่�งไรก็ต�ม นักวิช�ก�รและ 
 รัฐบ�ลตะวันตกจำ�นวนหนึ่งยังคงเรียก “พม่�” เพื่อแสดงนัยว่�รัฐบ�ลยังคงไม่มีคว�มเป็นประช�ธิปไตยแท้จริง และ 
 จำ�กัดสิทธิของชนกลุ่มน้อยอยู่ ทั้งนี้ในส่วนของง�นวิจัยเพื่อคว�มชัดเจนในก�รนำ�เสนอ และเพ่ือให้ตรงต�มก�ร 
 ใช้ชื่อประเทศอย่�งเป็นท�งก�รในปัจจุบัน ง�นวิจัยชิ้นนี้จึงใช้ชื่อ “เมียนม�” เรียกชื่อประเทศนับตั้งแต่ช่วงหลังได้รับ 
 เอกร�ชในปี ค.ศ. 1948 ในขณะทีจ่ะใช้ชือ่ “พม่�” สำ�หรับช่ือประเทศในช่วงก่อนหน้�นัน้ อนึง่ง�นวจิยัมไิด้มนียัท�งก�รเมือง 
 ว่�ด้วยเร่ืองช่ือประเทศแต่อย่�งใด (โปรดพจิ�รณ�ประเดน็ดังกล่�วเพิม่เตมิท่ี Egretean and Jargen (2013, pp. xiii-xv)
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 บรบิทดงักล่�วนำ�ไปสูก่�รฟ้ืนฟูคว�มสมัพนัธ์ท่ีเคยห่�งเหนิม�กว่� 3 ทศวรรษในช่วงสงคร�มเยน็ 

ซึ่งเกิดจ�กหล�ยปัจจัยอ�ทิ ก�รดำ�เนินนโยบ�ยสังคมนิยมอย่�งเคร่งครัดและพึ่งพ�ตนเองนับแต่  

ค.ศ. 1962 ของเมยีนม� และก�รร่วมเป็นพนัธมติรกับโลกเสรกีบัสหรฐัอเมรกิ� และคว�มทุม่เทคว�มสนใจ 

ต่อภัยคุกค�มคว�มมั่นคงท�งด้�นพรมแดนตะวันออกของไทย อย่�งไรก็ต�มบรรย�ก�ศท�งก�รเมือง 

ระหว่�งประเทศในช่วงปล�ยทศวรรษที่ 1980 ตลอดจนคว�มเปลี่ยนแปลงภ�ยในประเทศทั้ง 2  

ที่กล่�วม�ข้�งต้นเอื้อประโยชน์ให้ไทยและเมียนม�กระชับคว�มสัมพันธ์กัน ผ�่นก�รเดินท�งแลกเปลี่ยน

ระหว่�งผูน้ำ�ระดับสงูทัง้พลเรอืน และทห�ร เป็นทีม่�ของคว�มร่วมมอืหล�ยประก�ร ไม่ว่�จะเป็นก�รลงน�ม 

ในข้อตกลงก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งกัน ก�รส่งเสริมก�รลงทุน และก�รทำ�สัมปท�นต่�งๆ ของกลุ่มทุนไทย

ในเมียนม� ก�รส่งเสริมและจัดตั้งโครงสร้�งคว�มร่วมมือช�ยแดนในหล�ยระดับ อ�ทิ คณะกรรม�ธิก�ร

ช�ยแดนร่วม (Joint Border Commission) คณะกรรมก�รเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee) 

และคณะกรรมก�รช�ยแดนส่วนท้องถิ่น (Joint Township Committee) หรือก�รสนับสนุนให้เมียนม�

เป็นสม�ชิกอ�เซียนในปี ค.ศ. 1997 ของไทย เป็นต้น

 ย่�งเข้�สูป่ล�ยทศวรรษที ่ 1990 คว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐบ�ลทห�รเมยีนม� กลุม่ก�รเมืองรวมถงึ 

กองกำ�ลังชนกลุ่มน้อย ก่อให้คลื่นผู้คนท่ีหลบหนีก�รสู้รบ และคว�มย�กจนข้�มและรัดรอดพรมแดน 

ที่ยังไม่ได้รับก�รปักปันเข้�สู่ประเทศไทย หล�ยครั้งที่ก�รสู้รบในเมียนม�ติดพันและกระทบต่อพื้นท่ี 

ช�ยแดนของไทย พร้อมกันนั้นคว�มแตกต่�งท�งโครงสร้�งท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจระหว่�งไทยและ 

เมียนม�ยงัเปิดโอก�สให้กลุม่อ�ชญ�กรรมข้�มช�ต ิ ไม่ว่�จะม�ในรปูของก�รค้�มนษุย์ หรอืก�รค้�ย�เสพตดิ  

สร้�งคว�มหว�ดระแวงและไม่แน่นอนให้กบัคว�มสมัพนัธ์ของทัง้ 2 ประเทศ อนัเป็นอปุสรรคต่อก�รเจรจ�

และแก้ไขปัญห� คว�มมั่นคงช�ยแดนเหล่�นี้ยิ่งได้รับคว�มสนใจม�กข้ึนเมื่อพลังและคว�มร้อนแรง 

ท�งเศรษฐกิจของไทยเริ่มอ่อนกำ�ลังลงอันเนื่องม�จ�กวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 ปัญห�ช�ยแดน 

จงึถกูเพ่งเลง็ และกล�ยเป็นปัจจยัท่ีควบคมุคว�มสมัพันธ์ของทัง้ 2 ประเทศในช่วงเวล�นัน้ บ่อยครัง้ทีปั่ญห�

และคว�มขัดแย้งช�ยแดนนำ�ไปสู่ก�รเผชิญหน้�กับกองกำ�ลังทห�ร

 คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งย่�งกุ้งและกรุงเทพฯ กลบัคนืสูร่ะดบัทีป่กตอิกีครัง้ในช่วงต้นทศวรรษที ่ 2000  

คว�มตึงเครียดต�มแนวช�ยแดนและก�รปะทะกันระหว่�งกองทัพไทยและเมียนม�ถูกทดแทนด้วย 

ภ�พคว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่�งผู้นำ�รัฐบ�ล หลักชัยหล�ยประก�รที่แสดงให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์ที่ดี 

และใกล้ชดิทีอ่�จจะกล่�วได้ว่�ไม่เคยเป็นม�ก่อนปร�กฏขึน้อย่�งเด่นชดั อ�ทกิ�รลงน�มในปฏญิญ�พุก�ม 

(Pagan Declaration) ระหว่�งไทยและเมียนม� พร้อมด้วยล�ว และกมัพชู� นำ�ไปสู่ก�รพฒัน�คว�มร่วมมอื 

ท�งยทุธศ�สตร์ท�งเศรษฐกจิ อริวด ีเจ้�พระย� แม่นำ�้โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  

Cooperation Strategy - ACMECS) ในทีส่ดุ ตลอดจนก�รเป็นเจ้�ภ�พกระบวนก�รกรงุเทพฯ (Bangkok Process)  
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ของไทยซึง่รบัหน้�ทีเ่ป็นเจ้�ภ�พสร้�งคว�มเข้�ใจในเร่ืองก�รพัฒน�ประช�ธปิไตยในเมยีนม�กบัน�น�ช�ติ 

เป็นต้น

 ง�นวิจัยชิ้นนี้เป็นง�นวิจัยเชิงคุณภ�พ ซึ่งมุ่งเน้นก�รศึกษ�ห�ข้อมูลจ�กเอกส�รชั้นรองและ 

ก�รสมัภ�ษณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้อง ก�รใช้กรณศีกึษ�คว�มสมัพนัธ์ไทยและเมยีนม�ในช่วงเวล�ดงักล่�วนี ้เนือ่งจ�ก

เป็นช่วงเวล�ท่ีเห็นก�รเปลี่ยนแปลงระดับคว�มสัมพันธ์อย่�งชัดเจน อีกทั้งยังปร�กฏให้เห็นถึงปัญห� 

และคว�มขดัแย้งอย่�งไม่เคยเป็นม�ก่อน ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่�งม�กในก�รศกึษ�ห�ปัจจัยทีม่คีว�มสำ�คญั

ในก�รขับเคลือ่นคว�มสมัพนัธ์โดยทัว่ไปและคว�มขดัแย้งและก�รเผชญิหน้�โดยเฉพ�ะ ดังนัน้ คำ�ถ�มวิจัย

ที่สำ�คัญจึงประกอบด้วย (1) ปัญห�พรมแดนและช�ยแดนส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม� 

ในช่วงน้ีอย่�งไร (2) ปัญห�เหล่�นี้เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ทั้ง 2 ประเทศมีคว�มขัดแย้งและนำ�ไปสู่ 

ก�รเผชิญหน้�ท�งกองกำ�ลังทห�รหรือไม่ และ (3) เหตุใดที่สภ�พปัญห�ช�ยแดนไทย-เมียนม�ซึ่งยังไม่มี

แนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงรอยต่อของทศวรรษที่ 1990 และ 2000 เห็นได้จ�กจำ�นวนผู้ลี้ภัยสงคร�ม (Burma 

Link, 2015) จำ�นวนก�รผลิตและก�รค้�ย�เสพติด (Office of the Narcotics Control Board, 2000, 

2001, 2002) และผลก�รเจรจ�เส้นเขตแดนที่ยังไม่เป็นรูปธรรม (นพดล, 2555; 2556) กลับไม่เป็นปัญห�

ทีก่่อให้เกิดสภ�วะคว�มตงึเครยีดระหว่�งทัง้ 2 ประเทศ ก�รเผชญิหน้� ตลอดจนก�รปะทะกนั เหมอืนเช่น

ในช่วงก่อนหน้� แต่กลับถูกทดแทนด้วยคว�มสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด

 ง�นวจิยัมุง่ให้คว�มสำ�คญัคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งปัจจัยภ�ยนอกและปัจจยัภ�ยใน รวมถงึอทิธพิล

ของปัจจัยเหล่�นั้นต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม� โดยจะพัฒน�และใช้ประโยชน์จ�ก 

กรอบคว�มคิดเรื่อง Second Image Reversed ของ Peter Gourevitch (1978) ซึ่งเสนอว่�ระบบ 

ระหว่�งประเทศและปัจจัยข้�มช�ติได้สร้�งผลกระทบอย่�งยิ่งยวดต่อปัจจัยภ�ยใน ไม่ว่�จะเป็นรูปแบบ

ท�งก�รเมือง รวมถึงก�รปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งและสถ�บันภ�ยในต่�งๆ อย่�งไรก็ต�ม 

ห�กพนิจิในบรบิทคว�มสมัพนัธ์ของไทยและเมยีนม�ซึง่มลีกัษณะเป็นประเทศเพือ่นบ้�นทีม่พีรมแดนตดิต่อ

กนัอนัเป็นเงือ่นไขสำ�คญัท่ีทำ�ให้เกดิก�รปฏิสมัพนัธ์อย่�งมพีลวตั รวมถงึ ปัจจยัในเชงิโครงสร้�งท�งก�ยภ�พ

ที่มีคว�มไม่ชัดเจนในแนวพรมแดน ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์เกิดขึ้นได้อย่�งหล�กหล�ยต่�งมิติ ทั้งคว�มร่วมมือ

และคว�มขัดแย้งในเวล�เดียวกันบนก�รเคล่ือนย้�ยของปัญห�ข้�มแดนต่�งๆ ดังนั้นคว�มเป็นไปและ 

คว�มเปล่ียนแปลงในคว�มสัมพันธ์จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจ�กองค์ประกอบภ�ยในของ 

แต่ละประเทศ รวมถงึผลสะท้อนกลบัอย่�งเป็นพลวตั ห�ใช่จะได้รบัอทิธพิลจ�กระบบระหว่�งประเทศหรอื

ปัจจัยภ�ยนอกเพียงมิติเดียวไม่

 เนือ่งจ�กระบบก�รเมอืงของเมยีนม�ซ่ึงปกครองโดยระบบทห�รม�อย่�งย�วน�นนับต้ังแต่ปี ค.ศ.  

ค.ศ. 1962 ง�นชิ้นนี้โต้แย้งว่� แนวคิดและหลักปฏิบัติท�งก�รปกครองและก�รต่�งประเทศของเมียนม� 
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ไม่มีก�รเปลีย่นแปลงแต่อย่�งใดก่อนก�รปฏริปูก�รเมอืงและเศรษฐกจิหลงัปี ค.ศ. 20082 ถงึแม้ว่�เมยีนม�

จะเคลื่อนเข้�สู ่บริบทโลกหลังสงคร�มเย็น แต่รัฐบ�ลเมียนม�ยังคงเน้นคว�มม่ันคงภ�ยในและ 

ก�รทห�รเป็นสำ�คัญ อันเป็นผลให้มีก�รว�งกรอบผลประโยชน์แห่งช�ติของประเทศที่ยึดถือคว�มม่ันคง

และก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในเป็นสำ�คัญในท้�ยที่สุด ในขณะท่ีก�รเมืองและก�รต่�งประเทศ 

ของเมียนม�เป็นปัจจัยควบคุม (Control variable) หลักก�รบริห�รและแนวคิดท�งก�รเมืองของ 

รัฐบ�ลไทยในช่วงปล�ยทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ซึ่งมีอิทธิพลต่อก�รต่�งประเทศไทย จึงเป็นปัจจัย 

ที่น่�สนใจ และพิเคร�ะห์ว่�มีอิทธิพลต่อคว�มสัมพันธ์ คว�มร่วมมือและโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มขัดแย้ง 

กับเมียนม�อย่�งไร

ภูมิทัศน์องค์ควำมรู้ควำมสัมพันธ์ไทย-เมียนมำ: 
มิติประเด็นปัญหำและควำมมั่นคงชำยแดน

 ภูมิทัศน์ท�งวิช�ก�รที่ว ่�ด ้วยคว�มสัมพันธ์ไทยกับเมียนม� ที่ มีคว�มเกี่ยวข้องกับ 

คว�มม่ันคงช�ยแดน ประกอบด้วยวรรณกรรมหล�ยชุดด้วยกัน โดยประเภทแรกเป็นวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รอธิบ�ยประเด็นปัญห� รวมถึงนำ�เสนอคว�มร่วมมือและคว�มขัดแย้งระหว่�งไทย 

และเมียนม�ในประเด็นดังกล่�ว วรรณกรรมประเภทนี้มีลักษณะที่เป ็นไปต�มภูมิทัศน์คว�มรู ้ 

ท�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศทั่วไป ที่สรุปว่�ข้อพิพ�ทท�งเขตแดนและปัญห�ช�ยแดนอ่ืนๆ  

เป็นส�เหตุประก�รสำ�คัญของคว�มขัดแย้งและสงคร�มระหว่�งประเทศ (Vasquez, 1995, 2009;  

Salehyan, 2007, 2008; Salehyan and Gleditsch, 2006; Lake and Rothchild, 1998) 

 ประเด็นปัญห�ข้อพิพ�ทท�งเขตแดน (territorial dispute) ถือได้ว่�มีคว�มสำ�คัญยิ่ง 

ต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�ในปัจจุบัน เน่ืองจ�กเมื่อเปรียบเทียบกับแนวพรมแดน 

และเส้นเขตแดนระหว่�งไทยกบัประเทศเพือ่นบ้�นอืน่ๆ แล้ว แนวพรมแดนและเส้นเขตแดนในฝ่ังเมยีนม�

ยังไม่ได้รับก�รปักปันและเจรจ�อย่�งจริงจัง เห็นได้ว่�มีเพียง 59 จ�ก 2,400 กิโลเมตรที่ได้รับก�รปักปัน

และปักหมุดหลักเขตอย่�งเป็นท�งก�ร ปัญห�ข้อพิพ�ทเร่ืองดินแดนและเขตแดนจึงกล�ยเป็นปัญห� 

เชิงโครงสร้�งของคว�มสัมพันธ์ท่ีพัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่องนับตั้งแต่ยุคอ�ณ�นิคม ซึ่งเอื้อต่อพัฒน�ก�ร 

ของคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศ เมื่อประเด็นคว�มมั่นคงช�ยแดนอื่นๆ เช่น ก�รรุกลำ้�เขตแดนของ 

กองกำ�ลังจ�กประเทศเมียนม� ย�เสพติด และอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติอื่นๆ ก่อตัวขึ้น (Paribatra, 2013;  

นพดล โชติศิริ, 2555, 2556)

2 มีง�นหล�ยชิ้นที่สนับสนุนแนวคว�มคิดดังกล่�วเช่น Nyein (2009), Than (1989); Egreteau and Jargan (2013);  
 Haacke (2006) 
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 ง�นของนพดล โชติศิริ (2555, 2556) ขจิต จิตตเสวี (2551, 2552) และ ดุลยภ�ค ปรีช�รัชช 

(2554) เป็นง�นที่ให้เนื้อห�ส�ระครอบคลุมประเด็นคว�มขัดแย้งและข้อพิพ�ทท�งเขตแดนระหว่�งไทย

และเมียนม�ท่ีกล่�วม�ได้อย่�งดี นอกจ�กนั้น ง�นเหล่�นี้ยังนำ�เสนอพัฒน�ก�รคว�มขัดแย้งและ 

คว�มร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหว่�งท้ัง 2 ประเทศหลังสงคร�มเย็น ในขณะที่นพดล โชติศิริ (2555, 2556)  

ระบุผ่�นมุมมองของผู้ปฏิบัติอย่�งน่�สนใจถึงอุปสรรคและส�เหตุท่ีทั้ง 2 ประเทศยังไม่ส�ม�รถตกลงกัน 

ในเรือ่งของเส้นเขตแดน ง�นของขจติ จติตเสว ี(2551, 2552) และ ดุลยภ�ค ปรีช�รัชช (2554) ได้นำ�เสนอ

แนวท�งวิช�ก�รหล�ยประก�รเพื่อเป็นยุทธศ�สตร์ในก�รแก้ไขปัญห�พรมแดนระหว่�งไทย-เมียนม�  

โดยเฉพ�ะในกรณีของ ขจิต จิตตเสวี (2551, 2552) ได้นำ�เสนอให้มีก�รสร้�งพื้นที่ช�ยแดนให้เป็น  

“อ�ณ�บริเวณ” อันมีคว�มเช่ือมโยงท�งก�รค้�ช�ยแดนและระบอบกฎหม�ยคว�มร่วมมือช�ยแดน  

ปัจจัยเหล่�นี้เป็นปัจจัยบวกที่สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รสร้�งคว�มร่วมมือและแก้ไขปัญห�ได้ในอน�คต 

 ปัญห�ผู้ลี้ภัย ย�เสพติดและชนกลุ่มน้อยก็เป็นประเด็นท่ีมีนักวิช�ก�รสนใจกันอย่�งกว้�งขว�ง 

เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจมูลเหตุของคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่�งไทยและเมียนม� อันเนื่องม�จ�ก

ลักษณะคว�มเป็นประเด็น “ข้�มแดน” ของปัญห�เหล่�นี้ (นคร พันธุ์ณรงค์, 2540) ผลง�น 2 ชิ้นท่ีมี 

คว�มสำ�คญัคือ “ชนกลุม่น้อยกับรฐับ�ลเมยีนม�” และ “ก�รต่�งประเทศเมยีนม�: ปฏสิมัพนัธ์กับเพือ่นบ้�น 

และชนกลุ่มน้อย” ของ พรพิมล ตรีโชติ (2542, 2551) ง�นทั้ง 2 ชิ้นมีคว�มสำ�คัญต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

ประเด็นปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐบ�ลเมียนม�และชนกลุ่มน้อย และคว�มเชื่อมโยงกับประเทศไทย 

ทั้งในมุมของคว�มขัดแย้งและคว�มร่วมมือ นอกจ�กนั้นหนังสือรวบรวมบทคว�ม ของพลพิมล ตรีโชติ 

(2547) เรื่อง “จ�กลุ่มอิรวดีสู่ส�ละวิน: บทวิเคร�ะห์ก�รเมือง สังคม และคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�” ได้

ร้อยรัดเรื่องคว�มเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและก�รเมืองเมียนม�เข้�กับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและ 

เมียนม� และทำ�ให้เห็นภ�พคว�มซับซ้อนและเป็นพลวัตของคว�มสัมพันธ์ได้เป็นอย่�งดี 

 ก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�ในประเด็นที่เพ่ิงได้กล่�วม�นี้จำ�เป็นอย่�งยิ่ง 

ที่จะต้องศึกษ�ผ่�นง�นในช่วงสงคร�มเย็น ซ่ึงก�รแข่งขันของมห�อำ�น�จและก�รขย�ยตัวของ 

พรรคคอมมวินสิต์ในภ�คพืน้ทวปีของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กระทบต่อปัญห�คว�มมัน่คงต�มแนวช�ยแดน

โดยตรง เพือ่เป็นแนวท�งในก�รทำ�คว�มเข้�ใจโครงสร้�งของปัญห�ท่ียงัคงมอียูใ่นปัจจุบนั ผลง�นท่ีมคีณุค่�

ในกลุม่ง�นนีจ้ำ�นวนม�กเป็นบทคว�มทีต่พีมิพ์ลงในว�รส�รจิตวทิย�คว�มมัน่คง เช่น ประสงค์ สุ่นสิริ (2528) 

สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร (2526) สิทธิ เศวตศิล� (2531) ม.ล.พันธุ์สูรย์ ลด�วัลย์ (2533) เป็นต้น

 จ�กผลง�นทั้ง 3 ชิ้นของ พรพิมลและง�นอื่นๆ ที่ศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-เมียนม� 

ในช่วงสงคร�มเย็น ทำ�ให้ผู้ที่ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองประเทศ ไม่ส�ม�รถ 

มองข้�มคว�มเข้�ใจในปัญห�เชิงโครงสร้�งระหว่�งทั้ง 2 ประเทศ ซ่ึงได้แก่ปัญห�ในเชิงพัฒน�ก�ร 
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ท�งประวัติศ�สตร์และกระบวนก�รสร้�งช�ติของทั้ง 2 ประเทศ ซ่ึงนับเป็นวรรณกรรมพ้ืนฐ�นที่สำ�คัญ 

ชุดองค์คว�มรู้ประเภทที่ 2

 ชุดคว�มคิดของง�นประเภทนี้โต้แย้งว่� คว�มขัดแย้งระหว่�งไทยและเมียนม�มีพ้ืนฐ�นสำ�คัญ

จ�กพฒัน�ก�รท�งประวตัศิ�สตร์ทีแ่ตกต่�งกนั หลังเมยีนม�ได้รับเอกร�ชในปี ค.ศ. 1948 ปัญห�ก�รเมอืง

ภ�ยในและคว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐบ�ลและกลุ่มช�ติพันธุ์ก่อให้เกิดคว�มแตกต่�งในระดับก�รพัฒน�

ท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ ยังผลต่อคว�มห่�งเหินในก�รปฏิสัมพันธ์กับไทย (Paribatra: 2004)  

ในขณะเดยีวกนั กระบวนก�รสร้�งช�ตขิองไทยส่งผลพลอยได้คอืก�รว�ดภ�พเมียนม�ว่�เป็น “อรริ�ชศตัร”ู 

ของร�ชอ�ณ�จักรจ�รีต หรือ “ภัยคุกค�มคว�มมั่นคงแห่งช�ติ” ของรัฐสมัยใหม่ของไทย ดังนั้น 

ประวัติศ�สตร์นิพนธ์อย่�งพงศ�วด�รเรื่องไทยรบพม่� พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ 

กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ (2555) หรือหลักไทย ของขุนวิจิตรม�ตร�หรือ สง่� ก�ญจน�คพันธุ์ (2556) 

รวมถึงง�นประวัติศ�สตร์ร่วมสมัยของสุเนตร ชุตินธ�ร�นน์ เช่น พม่�รบไทย: ว่�ด้วยสงคร�มระหว่�งไทย

กับพม่� (2555) และของสุเนตร ชุตินธ�ร�นนท์ และคณะ เรื่อง ช�ตินิยมในแบบเรียนไทย (2552)  

ช่วยเปิดพรมแดนคว�มรู้และก�รทำ�คว�มเข้�ใจเรื่องคว�มสัมพันธ์ไทยและเมียนม�ในปัจจุบันได้เป็นอย่�งดี  

เป็นได้ว่�ปัญห�เรื่องคว�มรับรู้และคว�มเป็นศัตรูท�งจินตน�ก�รได้กลับม�หลอกหลอนทุกครั้งเมื่อไทย 

และเมียนม�มีปัญห�กระทบกระทั่งกันต�มแนวช�ยแดน และบ่อยครั้งที่ปัญห�เรื่องคว�มรับรู้เป็นอิทธิพล

ทำ�ให้ปัญห�ช�ยแดนระหว่�งไทยและเมยีนม�ถกูทำ�ให้เป็นก�รเมอืงช�ตนิยิม (Maung Aung Myoe, 2002) 

 กลุ่มง�นที่มีคว�มสำ�คัญประเภทต่อม�คือ ง�นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบ�ยและก�รกำ�หนดนโยบ�ย

ต่�งประเทศไทยต่อเมยีนม� ซึง่เกีย่วพนักบัผลง�นท�งวชิ�ก�ร 4 ลักษณะคอื ลักษณะแรก เป็นก�รนำ�เสนอ

ภ�พคว�มสัมพันธ์ของไทยและเมียนม�โดยท่ัวไป กล่�วคือเป็นผลง�นท�งวิช�ก�รพูดถึงปัจจัยโดยรวม 

ของปัจจัยต่�งๆ ทั้งภ�ยนอกและภ�ยในของไทย ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบ�ยต่�งประเทศของไทยต่อเมียนม�

และคว�มสมัพนัธ์ของทัง้ 2 ประเทศ ในช่วงเวล�ต่�งๆ กนัไป อ�ท ิอดุม เกดิพบิลูย์ (2549) โกสมุภ์ ส�ยจนัทร์  

(2549) เวณิก� บุญม�คลี่ (2540) ธรรมรัตน์ รัตนมณี (2536) บัณฑิต น�อ�จ (2536)

 ลกัษณะท่ีสอง เป็นง�นท่ีเกีย่วข้องกับมมุมองต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งไทยและเมยีนม�ในส�ยต�

ของผู้ปฏิบัติ ซ่ึงให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในหล�ยประเด็นดังกล่�วอ�ทิ เมียนม�มีคว�มสำ�คัญต่อไทยอย่�งไร 

ปัญห�ท�งก�รเมืองเมียนม�ส่งผลกระทบต่อไทยอย่�งไร ไทยควรจะส่งเสริมหรือลดทอนคว�มสัมพันธ์ 

กับเมียนม�ในเรื่องใด รวมถึงผลกระทบของไทยในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับเมียนม� เป็นต้น ก�รศึกษ�

มุมมองของนักก�รทูต อันจะทำ�ให้ทร�บถึงจุดยืนของรัฐไทยต่อก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับเมียนม�ซ่ึง 

มีคว�มสัมพันธ์กับคว�มเป็นไปท�งก�รเมืองภ�ยในของไทยอย่�งลึกซ้ึง โดยผลง�นที่มีคว�มน่�สนใจ 

ได้แก่ สิทธิ เศวตศิล� (2535) สุรพงษ์ ชัยน�ม (2550, 2552, 2554) และปกศักดิ์ นิลอุบล (2552)  

Paribatra, S. (1999) Surin (1999) เอก อนันต์ (2554) 
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 ประเภทต่อม� เป็นผลง�นก�รวเิคร�ะห์นโยบ�ยต่�งประเทศของไทยผ่�นก�รศกึษ�กระบวนก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยท�งองค์กรร�ชก�ร ซึง่ถอืได้ว่�มเีป็นจำ�นวนน้อยเมือ่เปรียบเทียบกบัวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

ประเภทอื่นๆ อ�ทิ ก�รตัดสินใจขององค์กรในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ: ศึกษ�กรณีพิพ�ทปัญห� 

เนิน 491 ของไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ (2538) และ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับเมียนม�ที่เกี่ยวกับพรมแดน

ท�งบก: ศึกษ�ก�รดำ�เนินนโยบ�ยของไทยเกี่ยวกับกรณีดอยล�ง บ้�นเจดีย์ส�มองค์ และเนิน 491  

ของ เจษฎ� หุ่นเหง (2541) อย่�งไรก็ต�มภ�พที่ยังไม่มีคว�มชัดเจนในง�นทั้ง 2 นี้ คือ ก�รนำ�เสนอ 

คว�มเป็นพลวัตของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งไทยและเมียนม� ซึ่งเปิดโอก�ส 

ให้ตัวแสดงในกระบวนก�รกำ�หนดนโยบ�ยนั้น มิใช่แค่หน่วยง�นร�ชก�รเพียงเท่�นั้น ห�กแต่ยังส�ม�รถ

เป็นได้ทั้งหน่วยง�นภ�คเอกชน สม�คมก�รค้�และก�รลงทุนต่�งๆ รวมถึงก�รปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งยังคงต้องมีก�รศึกษ�และทำ�ก�รวิจัยต่อไป (Aribarg, 2005; รพีพร ท�นะมัย, 2547)

 สุดท้�ยเป็นกลุ่มง�นที่ทำ�คว�มเข้�ใจนโยบ�ยต่�งประเทศไทยต่อเมียนม�ว่� ไม่ม�กก็น้อย 

นโยบ�ยต่�งประเทศนั้นมีคว�มสัมพันธ์อันแนบแน่นกับก�รเมืองไทย ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้นโยบ�ย 

ต่�งประเทศเพื่อเป้�ประสงค์ท�งก�รเมืองหรือก�รที่องค์ประกอบท�งก�รเมืองภ�ยในของไทยก่อให้เกิด

พฤตกิรรมท�งนโยบ�ยต่�งประเทศ ซึง่ในทีสุ่ดแล้วมอีทิธิพลต่อก�รเปลีย่นแปลงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย

และเมียนม� ง�นที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ไทยเมียนม�ในบริบทนี้ คือ 

A plastic nation: The curse of Thailand in Thai-Burmese relations และ Reinventing Thailand: 

Thaksin and his foreign policy คือ ซึ่งเป็นผลง�นของ Pavin Chachavalpongpun (2005, 2010) 

 ในง�นช้ินแรก ถึงแม้ว่�จะมีใกล้เคียงกับง�นในกลุ่มของชุดคว�มคิดเกี่ยวกับก�รสร้�งภ�พ 

คว�มเป็นศัตรูท�งจิตน�ก�รกับเมียนม� ง�นชิ้นนี้ได้ดึงประเด็นที่สำ�คัญในคว�มสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ 

ได้แก่ ปัญห�ย�เสพตดิ ก�รต่อต้�นรฐับ�ลเมียนม�ต�มแนวช�ยแดนของชนกลุ่มน้อยและก�รเข้�เป็นสม�ชกิ

อ�เซียนของเมียนม� ซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้องกับบริบท “โครงสร้�งท�งสังคมและก�รเมืองช�ตินิยมของไทย” 

ดังนั้นทัศนะหรือนโยบ�ยของไทยต่อเรื่องดังกล่�วจึงเป็นแนวนโยบ�ยที่เป็นผลลัพธ์และโครงสร้�ง 

ท�งก�รเมืองของไทยซึ่งในท�งกลับกันมีผลกระทบต่อเมียนม� เช่นเดียวกันกับง�นชิ้นที่ 2 ถึงแม้ว่� 

คว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�จะไม่ได้เป็นส�ระหลักของหนังสือ ห�กแต่มิติที่นำ�เสนอนั้น ทำ�ให้ทร�บ 

เป็นอย่�งดีถึง “โครงก�ร” และ “คว�มมุ่งหม�ย” ท�งก�รเมือง (Political programs and objectives) 

ของน�ยกรฐัมนตรทีกัษณิว่�มคีว�มสำ�คญัต่อก�รคดิค้นนโยบ�ยและยทุธศ�สตร์ของไทยต่อเมยีนม� ทัง้ใน

ระดบัทวภิ�คแีละพหภุ�คอีย่�งไร ไม่ว่�จะเป็นก�รเมืองว่�ด้วยเรือ่งช�ตนิยิมและก�รปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

ตัวบุคคลต่�งๆ ในโครงสร้�งก�รบริห�รร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับเมียนม� ต่�งส่งผลต่อนโยบ�ยและรูปแบบ

คว�มสมัพนัธ์ของไทยต่อเมยีนม�ทัง้สิน้ ผลง�นอ่ืนๆ ทีน่ำ�เสนอแง่มมุนี ้ได้แก่ McCargo and Pathmanand 

(2005); Paribatra (2013) และ Myoe (2002)
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 จะเห็นได้ว่�ภูมิทัศน์ท�งวิช�ก�รท่ีเกี่ยวกับคว�มมั่นคงช�ยแดนและคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม� 

ได้รับคว�มสนใจอย่�งม�กจ�กทั้งนักวิช�ก�รและผู้ปฏิบัติ และผลง�นก�รศึกษ�ครอบคลุมประเด็นและ 

ช่วงเวล�ที่หล�กหล�ย อย่�งไรก็ต�มยังมีพื้นที่และช่องว่�งท�งวิช�ก�รที่ง�นวิจัยชิ้นนี้ส�ม�รถสร้�งคุณค่�

และส่งเสริมก�รทำ�คว�มเข้�ใจ ตลอดจนคว�มเชื่อมโยงประเด็นดังกล่�วนี้ได้ กล่�วคือ เนื่องจ�กไทย 

และเมียนม�เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ดังนั้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ 

จึงจำ�เป็นจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิสังสรรค์อย่�งมีพลวัต (Dynamic Interactions) ระหว่�งกัน  

นั่นคือ ก�รเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์ของท้ัง 2 ประเทศเข้�ด้วยกัน โดยให้คว�มสำ�คัญกับบริบท 

ท�งก�รเมืองภ�ยในว่�เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รขับเคล่ือนคว�มสัมพันธ์ ปัจจัยภ�ยในต่�งๆ อ�ทิ 

แนวคิดท�งก�รเมอืง รปูแบบท�งก�รปกครองและนโยบ�ยภ�ยในประเทศ ส�ม�รถส่งผลกระทบต่อประเทศ

ทีอ่ยูร่อบบ้�นได้ไม่ม�กกน้็อย ดงันัน้ง�นวจิยัชิน้นีจึ้งมุง่นำ�ประเด็นท�งก�รเมอืงภ�ยในดังกล่�ว โดยเฉพ�ะ

ในมิติของประเทศไทย และนำ�ม�เป็นก�รอธิบ�ยคว�มขัดแย้งและคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงช�ยแดน

ระหว่�งไทยและเมียนม�หลังสงคร�มเย็น ซ่ึงถือได้ว่�เป็นแนวท�งเลือกในก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งประเทศโดยท่ัวไป และในกรณีของคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�โดยเฉพ�ะ ท่ีได้รับคว�มสนใจ 

จ�กแวดวงวิช�ก�รในประเทศไทยม�กนัก



บทที่ 2 

ภูมิหลังควำมสัมพันธ์ไทย-เมียนมำ: 
โครงสร้ำงทำงกำยภำพควำมมั่นคงชำยแดน และมรดกทำงประวัติศำสตร์

ควำมสัมพันธ์ไทย-เมียนมำ: โครงสร้ำงทำงกำยภำพควำมมั่นคงชำยแดน 

 ในท�งก�ยภ�พคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม�ในยุคหลังสงคร�มเย็นถูกว�งอยู ่

บนประเด็นปัญห�คว�มมั่นคงช�ยแดน 3 ประก�รคือ ปัญห�เส้นเขตแดน ปัญห�กองกำ�ลังต่อต้�น 

รัฐบ�ลเมียนม� และปัญห�ผู้ลี้ภัย 

 ประเทศไทยและเมียนม�มีพรมแดนติดต่อกันทั้งสิ้น 2,401 กิโลเมตร ประกอบด้วยพรมแดน 

ท�งบก 1,687 กโิลเมตรและพรมแดนท�งนำ�้ 714 กโิลเมตร แนวเส้นเขตแดนส่วนใหญ่จะประกอบขึน้ด้วย

เส้นเขตแดนท�งธรรมช�ติ เช่น สันเข� สันปันนำ้� ลำ�นำ้� ร่องนำ้�ลึก ฯลฯ (นภดล โชติศิริ, 2555, 2556)  

ทัง้ 2 ประเทศเริม่กระบวนก�รเจรจ�และปักปันเขตแดนในปี ค.ศ. 1990 อย่�งเป็นท�งก�ร โดยได้มกี�รสำ�รวจ 

และปักปันเขตแดนแบบคงที่เฉพ�ะบริเวณแม่นำ้�ส�ย-แม่นำ้�รวกในจังหวัดเชียงร�ย คว�มย�วประม�ณ  

59 กิโลเมตร เป็นแห่งแรกที่ไทยและเมียนม�บรรลุข้อตกลงในก�รสร้�งหลักอ้�งอิงเขตแดนโดยวิธีก�ร 

ปักหลักเขตแดนแบบคงที่ (Fixed Boundary Demarcation) จำ�นวน 492 คู่ โดย คู่ที่ 1 อยู่ที่บริเวณ 

สบรวก ส�มเหลีย่มทองคำ� อำ�เภอเชียงแสน จงัหวดัเชยีงร�ย และคู่ที ่492 อยูท่ี่ยอดเข�ดอยค� อำ�เภอแม่ส�ย  

จังหวัดเชียงร�ย ต่อม�ทั้ง 2 ฝ่�ยลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจและให้สัตย�บันรับรองเส้นเขตแดนบริเวณนี้

เมื่อปี ค.ศ. 1992 อย่�งไรก็ต�มทั้ง 2 ประเทศยังไม่มีคว�มคืบหน้�ในก�รเจรจ�และปักปันเขตแดนที่อื่น  

ทัง้นีเ้นือ่งจ�กยงัมคีว�มเหน็ไม่ตรงกนัเกีย่วกับกรอบท�งกฎหม�ย (Legal Framework) ทีจ่ะใช้เป็นแนวท�ง

ในก�รสำ�รวจ โดยฝ่�ยเมยีนม�ต้องก�รให้ระบคุำ�พรรณน�เส้นเขตแดนอย่�งละเอยีดไว้ในบนัทึกคว�มเข้�ใจ 

(MOU) แต่ฝ่�ยไทยเห็นว่�หลักฐ�นท�งกฎหม�ย คือ สนธิสัญญ� อนุสัญญ�และแผนที่แนบท้�ยก็เป็น 

หลักฐ�นเพียงพอท่ีจะให้ชุดสำ�รวจลงไปดำ�เนินก�รปักปันเขตแดนร่วมกันได้ (Paribatra, 2013) ทั้งนี้  

ก�รประชมุคณะกรรมก�รเขตแดนร่วมไทย-เมยีนม� (Joint Boundary Committee - JBC) จะเป็นโครงสร้�ง 

คว�มร่วมมือหลักในก�รสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนร่วมกัน (Paribatra, 2013; นพดล โชติศิริ,  

2555, 2556; ขจิต จิตตเสวี, 2551, 2552 และ ดุลยภ�ค ปรีช�รัชช, 2554)
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 แนวเส้นเขตแดนระหว่�งไทยกับเมียนม� กำ�เนิดข้ึนโดยอนุสัญญ�ระหว่�งร�ชอ�ณ�จักรสย�ม

และข้�หลวงใหญ่แห่งอนิเดยีว่�ด้วยเร่ืองก�รกำ�หนดเขตแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ระหว่�งร�ชอ�ณ�จักรสย�ม

และมณฑลเทนเนสเซอริมของอังกฤษ (Convention between the Kingdom of Siam and the  

Governor-General of India, defining the Boundary on the Mainland between the Kingdom 

of Siam and the British Province of Tenasserim) ปี พ.ศ. 2441 และแผนที่แนบท้�ย (Map of 

Tenasserim and Adjacent Provinces of the Kingdom of Siam) รวมถึง หนังสือสัญญ�ระหว่�ง 

กรุงสย�มกับอังกฤษว่�ด้วยเมืองเชียงใหม่ เมืองลำ�ป�ง เมืองลำ�พูน ปี พ.ศ. 2426 (His Majesty the King 

of Siam and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 

for the Prevention of Crime in the Territories of Chiang Mai, Lahon and Lampunchi, and 

for the Promotion of Commerce between British Burmah and the Territories ) และ ปฏิญญ�

ฉบับปี ค.ศ. 2437 ซึ่งระบุถึงเส้นเขตแดนท�งตะวันออกของแม่นำ้�ส�ละวินถึงแม่นำ้�โขง พร้อมแผนที่ 

แนบท้�ย 3 ระว�ง ได้แก่ Burma Siam Boundary Demarcation survey (นพดล โชติศิริ, 2555, 2556; 

ดุลยภ�ค ปรีช�รัชช, 2554; ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2554)

 เขตแดนท่ียังไม่ได้รับก�รปักปันให้เรียบร้อย สร้�งปัจจัยเสี่ยงที่คว�มขัดแย้งช�ยแดนอื่นๆ  

ส�ม�รถไปสู ่ก�รเผชิญหน้�ท�งทห�รได้ง่�ยม�กข้ึน เนื่องจ�กคว�มคลุมเครือของอำ�น�จอธิปไตย 

เหนือพื้นท่ีช�ยแดน เป็นอุปสรรคต่อสิทธิและอำ�น�จก�รจัดก�รปัญห�ของแต่ละรัฐบ�ลให้มีคว�มลักลั่น

และขัดแย้ง โดยเฉพ�ะเมื่อเกิดจ�กคว�มขัดแย้งระหว่�งกองกำ�ลังติดอ�วุธที่ต่อต้�นรัฐบ�ลเมียนม�  

ซึง่หล�ยครัง้ทีม่กี�รรบตดิพนัและรกุลำ�้เข้�ม�ในพ้ืนท่ีพิพ�ท ก่อให้เกดิก�รโจมตีท�งทห�รและคว�มขัดแย้ง

ท�งก�รทูตระหว่�งสองประเทศได้ ตัวอย่�งเช่น ในบริเวณเนิน 491 ดอยล�ง และเก�ะส�มเก�ะบริเวณ 

แม่นำ้�ป�กจั่น

 ในกรณีแรกทห�รเมียนม�ได้เคลื่อนกำ�ลังเข้�ยึดเนิน 491 บริเวณจังหวัดชุมพรเม่ือเดือน  

กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1992 เพื่อเข้�ทำ�ก�รโจมตีฐ�นท่ีมั่นของสหภ�พแห่งช�ติกะเหรี่ยง (Karen National 

Union - KNU) ที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นพื้นท่ีพิพ�ทระหว่�งไทยเมียนม� เนื่องจ�กปัญห�คว�มกำ�กวมของ 

สนธิสัญญ�ระหว่�งอังกฤษและสย�มในปี ค.ศ. 1886 ซ่ึงระบุให้ใช้สันปันนำ้�เป็นแนวก�รปักปันเขตแดน  

โดยยึดต�มแผนที่ขน�ด 1 ต่อ 500,000 กม.2 อย่�งไรก็ต�ม แนวเส้นเขตแดนที่ระบุในแผนที่ไม่ตรงกับ 

สภ�พภมูปิระเทศทีแ่ท้จรงิ (นพดล โชตศิริ,ิ 2555, 2556; ดุลยภ�ค ปรชี�รชัช, 2554, ช�ญวทิย์ เกษตรศริ,ิ 2554)  

คว�มขัดแย้งครั้งดังกล่�วเกือบนำ�ไปสู่สงคร�มระหว่�งประเทศ เม่ือประเทศไทยประก�ศคว�มพร้อม 

ในก�รใช้กำ�ลงัท�งทห�รในก�รเข้�อ้�งกรรมสิทธิเ์หนอืดินแดนดงักล่�ว และเรยีกร้องให้เมยีนม�ถอนกำ�ลงัทห�ร 

ออกจ�กพ้ืนที ่อย่�งไรกต็�มคว�มขัดแย้งในคร้ังนีเ้บ�บ�งลงเมือ่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วัทรงกล่�วถึง
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เหตุก�รณ์ในวโรก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�ในปี พ.ศ. 2535 และทรงขอให้เจ้�หน้�ที่ทั้งสองฝ่�ย 

แก้ไขปัญห�ด้วยสันติวิธี (พินิตพันธุ์ บริพัตร, 2557)

 ในส่วนกรณีดอยล�ง จงัหวดัเชยีงใหม่ พืน้ทีพ่พิ�ทระยะท�ง 32 กิโลเมตร เอือ้ให้เกดิก�รเผชญิหน้� 

ระหว่�งกองทัพไทยและเมียนม�หล�ยคร้ัง ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ดอยล�งเคยถูกควบคุมโดยทห�ร 

เมืองไต (Maung Tai Army) ของขุนส่� ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ถึงร�วปี ค.ศ. 1993 โดยรัฐบ�ลไทยได้ดำ�เนิน

ก�รผลักดันกลุ ่มกองกำ�ลังเมืองไตออกจ�กพ้ืนท่ีอยู ่บ่อยคร้ัง เมื่อกองกำ�ลังดังกล่�วได้ยอมแพ้ต่อ 

รฐับ�ลเมยีนม� กองทพัเมยีนม�ได้เคลือ่นย้�ยกองกำ�ลังเข้�สู่พ้ืนท่ีพิพ�ทเพ่ืออ้�งกรรมสิทธ์ิและเร่ิมดำ�เนินก�ร 

ปร�บปร�มกองกำ�ลงัชนกลุม่น้อยอืน่ๆ ในพ้ืนทีใ่กล้เคยีง ในขณะทีก่องทพัไทยส่งกำ�ลังทห�รเข้�ไปในพ้ืนที่ 

ในช่วงเวล�เดียวกันเพ่ือปกป้องจุดยุทธศ�สตร์นี้ ก�รเผชิญหน้�ท�งทห�รของสองประเทศจึงเกิดขึ้น

ประปร�ย สลับกับคว�มพย�ย�มของกองทัพทั้ง 2 ประเทศในก�รลดก�รเผชิญหน้�ด้วยก�รตรึงกำ�ลัง 

ไว้ในพื้นที่ ต่อม�แม้ว่�ทห�รของสองประเทศยังส�ม�รถจำ�กัดก�รใช้กำ�ลังท�งทห�รเอ�ไว้ แต่ก�รใช้กำ�ลัง

ท�งทห�รกไ็ด้เริม่ต้นข้ึนอีกครัง้หลงัทห�รเมยีนม�เข้�รกุไล่กองกำ�ลงัชนช�ตไิทใหญ่ตอนเหนอื (Shan State 

Army-North - SSA-N) ของเจ้�ยอดศึกและเกิดก�รเผชิญหน้�กับกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2002

 ในช่วงเวล�ใกล้เคียงกัน ในปี ค.ศ. 1998 ต่อเนื่องปี ค.ศ. 1999 ไทยและเมียนม�เผชิญหน้�กัน

อีกคร้ังในบริเวณเก�ะ 3 เก�ะบริเวณป�กแม่นำ้�ป�กจั่นหรือแม่นำ้�กระบุรี โดยครั้งนี้ส�เหตุม�จ�กก�รท่ี 

เรือประมงของไทยได้แล่นเรือทำ�ก�รประมงเข้�ไปในบริเวณเก�ะดังกล่�ว ซ่ึงในเวล�ต่อม�เจ้�หน้�ที่ 

กองทัพเรือช�ยฝั่งของเมียนม�ได้เข้�โจมตี โดยอ้�งว่�เรือประมงไทยรุกลำ้�น่�นนำ้�ของเมียนม�โดยไม่ได้รับ

อนุญ�ต จนเป็นเหตุให้กองทัพเรือไทยเข้�ช่วยเหลือ เป็นที่ม�ของก�รปะทะกัน เฉกเช่นในกรณีข้อพิพ�ท

ท�งดินแดนอื่นๆ รัฐบ�ลไทยและเมียนม�ต่�งฝ่�ยต่�งอ้�งหลักฐ�นยืนยันกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะทั้ง 3  

โดยท�งฝ่�ยเมียนม� ได้อ้�งสนธิสัญญ�สย�มอังกฤษในปี ค.ศ. 1868 รวมถึงแผนท่ีเส้นท�งก�รเดินเรือ 

ขององักฤษ ในขณะทีป่ระเทศไทยอ้�งหลกัฐ�นของข้�หลวงประจำ�จงัหวดัระนอง ทีส่่งถึงกระทรวงมห�ดไทย 

ระบุว่� เก�ะทั้ง 3 ขึ้นทะเบียนเป็นของสย�ม (ดุลยภ�ค ปรีช�รัชช, 2554; ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2554)

 ตัวอย่�งคว�มขัดแย้งและก�รเผชิญหน้�ระหว่�งกองทัพไทยและเมียนม�ดังกล่�วนี้ ส่วนหน่ึง 

ม�จ�กคว�มคลมุเครอืในหลกัฐ�นท�งกฎหม�ยและสนธสัิญญ� และอกีส่วนหนึง่ม�จ�กปัญห�คว�มขัดแย้ง

ภ�ยในประเทศเมยีนม�ซึง่กล�ยเป็นปัญห�ในเชงิโครงสร้�งท�งก�ยภ�พช�ยแดนระหว่�งไทยและเมยีนม�

หลังสงคร�มเย็น ยิ่งไปกว่�นั้น เมื่อเมียนม�เริ่มปรับยุทธศ�สตร์ในคว�มสัมพันธ์กับชนกลุ ่มน้อย  

ในช่วงปล�ยทศวรรษท่ี 1980 ซึง่มุง่เจรจ�แลกเปลีย่นผลประโยชน์เพือ่ก�รหยดุยงิกับกลุม่ผูก่้อคว�มไม่สงบ 

จนต่อม�รฐับ�ลประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รเจรจ�กบัชนกลุม่ต่�งๆ 13 กลุม่ ในปี ค.ศ. 1994 กองทัพเมยีนม� 

รุกคืบพื้นท่ีช�ยแดนใต้ในวงกว้�งและเข้�เป็นพันธมิตรกับกองกำ�ลังที่ว�งอ�วุธ เข้�รุกไล่กลุ่มที่ยังต่อสู้กับ
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รัฐบ�ล จนกระทั่งเกิดผลกระทบข้�มแดนไม่ว่�จะเป็นทั้งก�รย้�ยถิ่นของผู ้ได้รับผลกระทบหรือ 

คว�มเสยีห�ยท�งทรพัย์สนิของช�วบ้�นช�ยแดนไทยอนัเนือ่งม�จ�กก�รใช้อ�วธุหนกัของกองทพัเมยีนม� 

ซึ่งข้�มพรมแดนเข้�ม�ในไทย (พรพิมล ตรีโชติ, 2542)

 ดังนั้นในช่วงปีปล�ยทศวรรษที่ 1990 กองกำ�ลังชนกลุ่มน้อยทั้ง 2 กลุ่มจึงได้รับผลกระทบ 

จ�กอิทธิพลของรัฐบ�ลเมียนม�ในพื้นที่ช�ยแดนม�กขึ้นเป็นลำ�ดับ ซึ่งก�รสู้รบได้ส่งผลกระทบโดยตรง 

ต่อคว�มมั่นคงช�ยแดนไทย-เมียนม� อ�ทิ ก�รจู่โจมครั้งแรก และครั้งที่รุนแรงที่สุดของทห�รเมียนม� 

ต่อ KNU เกิดขึ้นในเดือนกุมภ�พันธ์ ปี ค.ศ. 1992 ที่เนิน 491 พื้นที่พิพ�ทบริเวณจังหวัดชุมพร เมียนม� 

ได้ส่งกำ�ลังทห�รกว่�พันน�ยเข้�ม�ในพื้นที่ดังกล่�วเพื่อเข้�โจมตีฐ�นที่มั่นของกองกำ�ลัง KNU และ 

กลุ่มนักเรียนนักศึกษ� ซึ่งหลบหนีม�เป็นแนวร่วมต่อสู้กับรัฐบ�ลเมียนม�หลังก�รปร�บปร�มประช�ชน 

ในปี ค.ศ. 1988

 ก�รรุกลำ้�ดินแดนของทห�รเมียนม�และชนกลุ่มน้อยได้ทำ�ล�ยคว�มสัมพันธ์ของสองประเทศ 

อีกครั้งในช่วงทศวรรษที่ 2000 โดยในวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ ปี ค.ศ. 2001 ทห�รเมียนม�ได้ใช้กำ�ลังโจมตี 

กองกำ�ลัง ไทใหญ่ (Shan State Army-South - SSA-South) โดยกล่�วห�ว่�ฝ่�ยหลังมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับก�รผลิตและลักลอบค้�ย�บ้�ต�มแนวช�ยแดนไทย-เมียนม� ก�รปร�บปร�มดำ�เนินอย่�งต่อเนื่องและ

ตดิพนัเข้�ม�ในพืน้ท่ีพพิ�ทจนเป็นเหตใุห้กองทพัเมยีนม�ได้เข้�ยดึฐ�นท่ีมัน่ของตำ�รวจตระเวนช�ยแดนไทย

และจับกุมตำ�รวจตระเวนช�ยแดนไว้จำ�นวน 19 น�ย ม�กไปกว่�นั้นกองทัพเมียนม�อ้�งว่�ไทยให้ก�ร

สนับสนุนกองกำ�ลังไทใหญ่และยังอ้�งอีกว่�ที่ต้ังของฐ�นตำ�รวจตระเวนช�ยแดนไทยอยู่ในเขตอำ�น�จ

อธิปไตยของเมียนม� ก�รสู้รบที่ต่อเนื่องติดพันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย ทรัพย์สินของพลเรือนไทย

ได้รับคว�มเสียห�ย กองทัพไทยปฏิบัติก�รยึดฐ�นที่มั่นดังกล่�วคืนอย่�งรวดเร็ว นำ�ไปสู่ก�รปะทะกันของ

ทห�รทั้ง 2 ฝ่�ยอย่�งหนักหน่วง มีก�รยิงปืนใหญ่ตอบโต้กันไปม�ระหว่�งแนวช�ยแดนรวมไปถึงบริเวณ 

ดินแดนพิพ�ทที่บริเวณดอยกูเต็งน่�โย่ง อำ�เภอแม่ส�ย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น�นหลังจ�กนั้น จุดผ่�นแดน

ทั้งหมดถูกสั่งปิด ต่อม�ในเดือนพฤษภ�คม ทห�รเมียนม�และกลุ่ม DKBA ซ่ึงเป็นพันธมิตรกับ 

ทห�รเมียนม�ได้ร่วมกันถล่มฐ�นทัพของทห�รไทยในจังหวัดต�กและเชียงใหม่ในวันที่ 20 พฤษภ�คม  

ค.ศ. 2001 มีร�ยง�นว่�กระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงจ�กฝั ่งเมียนม�ได้ตกลงในบริเวณพื้นที่โครงก�ร 

ต�มพระร�ชดำ�ริในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อม�นับตั้งแต่ เดือนเมษ�ยนถึงมิถุน�ยนปี ค.ศ. 2002 เหตุก�รณ์ 

ก�รบกุรกุยงัคงดำ�เนนิอย่�งต่อเน่ือง อ�ท ิทห�รไทยได้ตอบโต้ และโจมต ีUnited Wa State Army (UWSA) 

ที่กำ�ลังต่อสู้กับกองกำ�ลัง SSA-South และส่งผลกระทบให้เกิดผู้อพยพเดินท�งเข้�ม�ในพรมแดนไทย 

เป็นจำ�นวนม�ก
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 เมือ่เกดิก�รปะทะกนัระหว่�งทห�รไทยและทห�รเมยีนม�ตลอดแนวช�ยแดนท�งเหนือของไทย

ในปี ค.ศ. 2001 สบืเน่ืองจนถงึปี ค.ศ. 2002 ทห�รไทยมองว่�ต้นเหตุของก�รปะทะม�จ�กผลกระทบจ�ก 

ก�รปฏิบัติก�รท�งทห�รของทห�รเมียนม�และพันธมิตรต่อกลุ่มผู้ต่อต้�นรัฐบ�ลในรัฐฉ�น ทห�รไทย 

ยืนยันต่อไปว่�ปัญห�เหล่�นี้เชื่อมโยงกับกิจกรรมเกี่ยวกับย�เสพติดใน USWA รัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรี  

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐบ�ลแรกที่ได้หยิบยกปัญห�ย�เสพติดขึ้นม�ให้เป็นที่สนใจของส�ธ�รณชน

ช�วไทย โดยในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับยุทธศ�สตร์ในก�รเอ�ชนะย�เสพติดในเดือนมีน�คม  

ค.ศ. 2002 กองทพัไทยได้นำ�เสนอหลกัฐ�นเกีย่วกบัก�รผลติย�เสพตดิในเมอืงยอน รฐัฉ�น ประเทศเมยีนม� 

ม�เผยแพร่เพือ่ให้เหน็ถงึก�รเป็นภยัคกุค�มต่อคว�มมัน่คง USWA ถกูกล่�วห�ว่�มส่ีวนกับก�รค้�ย�เสพติด 

ในบริเวณช�ยแดน ภ�ยหลังสัญญ�หยุดยิงระหว่�งเมียนม�และ USWA ในปี ค.ศ. 1989 เปิดโอก�สให้ 

ช�วว้�และกองกำ�ลังทห�รของพวกเข�เดินท�งลงม�ยังพรมแดนระหว่�งไทยและเมียนม�ที่ถูกควบคุม 

โดย SSA นำ�โดย พันเอก เจ้�ยอดศึก (Kramer, 2007, pp.53-57)

 ตั้งแต่ขุนส่�และ Mong Tai Army ยอมสงบศึกกับรัฐบ�ลเมียนม� คว�มขัดแย้งระหว่�ง 

คู่ขัดแย้งใหม่ๆ อันได้แก่กลุ่มว้�และกองกำ�ลังชนช�ติฉ�นได้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ในคว�มเป็นจริงแล้ว  

SSA ก็ได้ออกนโยบ�ยปร�บปร�มย�เสพติดของตัวเองเพื่อขย�ยชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ของตน 

ในระดับน�น�ช�ติ บ�งครั้งก�รปะทะกันระหว่�ง UWSA และ SSA-South ทำ�ให้ก�รต่อสู้ข�ยตัวขึ้นไป 

สู่ก�รปะทะกับทห�รไทย ปัญห�ย�เสพติดทำ�ให้ปัญห�ชนช�ติต่�งๆ ในเมียนม�มีคว�มซับซ้อนและ 

ส่งผลให้คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งไทยและเมยีนม�ซบัซ้อนยิง่ขึน้ไปด้วย (Kramer, 2007, pp.53-57) และยิง่ปัญห� 

เหล่�นี้ยืดเยื้อม�กขึ้นเท่�ไร คว�มเป็นศัตรูกันของสองประเทศก็จะยิ่งเพ่ิมม�กข้ึน ขณะท่ีรัฐบ�ลเมียนม� 

กล่�วห�ว่�ประเทศไทยให้ก�รสนับสนุน SSA-South เพื่อขจัดก�รค้�ย�เสพติด ไทยก็ตำ�หนิรัฐบ�ลทห�ร

เมียนม�ที่เพิกเฉยต่อก�รค้�ย�เสพติดของ UWSA ดันนั้นจะเห็นได้ว่�บริบทของช�ยแดนที่ติดต่อและ 

ยงัไม่มีคว�มชัดเจนในก�รปักปันเป็นเงือ่นไขทีส่ำ�คญัให้เกดิก�รโอนถ่�ยผลกระทบของคว�มขดัแย้งภ�ยใน

ประเทศของเมียนม�เข้�สู่ประเทศไทย ซึ่งผูกพันค�บเกี่ยวกับทั้งปัญห�ก�รรุกลำ้�เขตแดน ก�รสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินของคนช�ยแดน ย�เสพติดและคว�มไม่ไว้ว�งใจระหว่�งประเทศ

 ปัญห�ผู้อพยพก็เป็นอีกปัญห�หนึ่งของคว�มมั่นคงช�ยแดน ซ่ึงสร้�งคว�มซับซ้อนให้กับ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและประเทศรอบบ้�นเช่นกัน และปัญห�ดังกล่�วก็มีคว�มเกี่ยวพัน 

กับคว�มขัดแย้งท�งช�ติพันธุ์และก�รผลิตย�เสพติดในเมียนม� ปัญห�ผู้อพยพไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงภ�ระ

ท�งก�รเงิน ก�รบริห�รจัดก�ร ปัญห�สังคมและปัญห�ก�รเมืองให้กับประเทศไทยเท่�นั้น แต่ยังทำ�ให้ 

คว�มไว้เนื้อเชื่อใจระหว่�งประเทศไทยและประเทศคู่กรณีลดน้อยลง ปัญห�ผู้อพยพถูกมองว่�เป็น 

ปัญห�ข้�มช�ตทิีส่ร้�งคว�มคล�งแคลงใจให้กบัประเทศผูร้บัอย่�งไทยเป็นอย่�งม�ก นอกจ�กนัน้คำ�กล่�วห� 
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ว่�ค่�ยผู ้ล้ีภัยยังอ�จจะเป็นสถ�นที่พักพิงของกลุ ่มต่อต้�นรัฐบ�ลเพื่อที่จะเตรียมทำ�กิจกรรมต่�งๆ  

เพื่อต่อต้�นรัฐบ�ลของประเทศตน (Smith, 1991)

 ใน 40 ปีทีผ่่�นม� ประเทศไทยได้ดแูลผูอ้พยพกว่�ล้�นคนจ�กประเทศกมัพชู� ล�ว และเมยีนม� 

แม้ว่�ก�รโยกย้�ยถ่ินฐ�นจะเป็นสถ�นก�รณ์ของก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

แต่ประเทศไทยก็ยงัไม่เคยพบเจอตวัเลขผูอ้พยพทีม่�กม�ยขน�ดนีม้�ก่อน จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1975 หลังจ�ก 

กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เปลี่ยนระบอบก�รปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ในส่วนกรณีของเมียนม�นั้น  

ก�รโจมตีชนกลุ่มน้อยต่�งๆ และกลุ่มนักศึกษ�และประช�ชนซ่ึงออกม�ประท้วงต้ังแต่กล�งยุค 1980  

ถึงยุค 1990 ทำ�ให้เกิดผู้อพยพช�วเมียนม�หลั่งไหลเข้�ม�ในประเทศไทยเป็นจำ�นวนม�ก

 ด้วยส่วนใหญ่ผู้อพยพจ�กเมียนม�จะเป็นช�วกะเหรี่ยง จึงอพยพเข้�สู่ประเทศไทยต�มระลอก

ของก�รปร�บปร�มจ�กรัฐบ�ลเมยีนม� เช่น ย้อนกลบัไปในปี ค.ศ. 1989 ทห�รเมยีนม�ได้เข้�จบักมุค่�ยหลกั 

ของช�วกะเหรี่ยงใกล้กลับพรมแดนไทย-เมียนม� ทำ�ให้ช�วกะเหรี่ยง 600 คนหนีเข้�ม�ในประเทศไทย  

ต่อม�ในปี ค.ศ. 1995 เมื่อรัฐบ�ลเมียนม�ใช้กำ�ลังโจมตีฐ�นที่ม่ันของกลุ่ม KNU ทำ�ให้ช�วกะเหร่ียง  

6,500 คน อพยพเข้�ม�สู่ประเทศไทย ต่อม� นักเรียน นักศึกษ�กว่� 10,000 คน หลบหนีเข้�ประเทศไทย 

ภ�ยหลงัจ�กทีร่ฐับ�ลทห�รเมยีนม�ได้ปร�บปร�มก�รประท้วงเรยีกร้องประช�ธปิไตยของรฐับ�ลเมยีนม�

ในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งคนกลุ่มนี้พักอยู่ในศูนย์พักพิงมณีลอย ในจังหวัดร�ชบุรี 

 รัฐบ�ลเมียนม�ส�ม�รถเข้�ควบคุมพื้นที่ช�ยแดนได้เพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้จำ�นวนผู้อพยพในไทย 

สูงกว่� 100,000 คน ในปี ค.ศ. 1995 ต�มตัวเลขของท�งก�ร ประเทศไทยมีจำ�นวนช�วเมียนม�อพยพ 

อยู่ในค่�ยผู้ลี้ภัย 10 แห่งเป็นจำ�นวน 137,742 คน ในปี ค.ศ. 2012 โดยร้อยละ 75.5 เป็นช�วกะเหรี่ยง 

ก่อนก�รเลอืกตัง้ใหญ่ของเมียนม�ในปี ค.ศ. 2012 ผูอ้พยพชดุสดุท้�ยอพยพออกม�ช่วงปล�ยปี ค.ศ. 2011 

ถึง ค.ศ. 2012 หลังจ�กก�รโจมตีชนกลุ่มน้อยต่�งๆ ของทห�รเมียนม� ทำ�ให้ผู้คนกว่� 10,000 คน อพยพ

เข้�สู่ประเทศไทย (Paribatra, 2013)

 โดยท่ีก�รปร�บปร�มกองกำ�ลังกะเหรี่ยงและนักศึกษ�ของรัฐบ�ลเมียนม�สร้�งคว�มวิตก 

ให้กบัรฐับ�ลไทย คว�มสมัพนัธ์ของสองประเทศหยดุชะงักลงชัว่คร�วเมือ่รัฐบ�ลไทยแสดงคว�มไม่เห็นด้วย

ที่เมียนม�ทำ�ก�รโจมตีชนกลุ่มน้อย ทำ�ให้เกิดผู้อพยพเข้�ม�สู่ประเทศไทย ตัวอย่�งเช่น ในปี ค.ศ. 1995 

ทห�ร DKBA ได้โจมตีค่�ยผู้ลี้ภัยในจังหวัดต�ก ทำ�ให้กะเหรี่ยงคริสเตียนจำ�นวน 7,000 คน ไม่มีที่พักอ�ศัย 

ก�รโจมตีในครั้งนี้มีเป้�หม�ยเพื่อให้ช�วกะเหรี่ยงเหล่�นี้กลับประเทศ โดยหนึ่งในนักรบ DKBA  

อธิบ�ยเหตุผลของก�รโจมตีของตัวเข�เองว่� “เมื่อผู้อพยพช�วกะเหร่ียงทุกคนกลับประเทศ พวกเข� 

จะหยดุยงิ และ SLORC กส็ญัญ�ทีจ่ะถอนทห�รทัง้หมดของตนออกจ�กบริเวณช�ยแดน” ในปี ค.ศ. 2000 
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DKBA ได้ปฏิบัติก�รโจมตีค่�ยผู้ลี้ภัย 2 แห่งท�งเหนือของจังหวัดต�กอย่�งรุนแรงอีกครั้ง ผู้ลี้ภัยกว่�  

6,700 คน ต้องหลบหนแีละไม่มทีีห่ลบภยั ในวนัที ่12 มนี�คม ค.ศ. 1998 DKBA ได้รุกลำ�้เข้�ม�ในเขตแดน

ประเทศไทยและทำ�ก�รโจมตค่ี�ยผูล้ีภั้ยในอำ�เภอแม่สอดและพวกเข�ได้จบัช�วไทย 3 คน ไว้เป็นตัวประกนั

 ปัญห�นักเรียนนักศึกษ�ผู้อพยพเป็นอีกต้นเหตุที่ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ของไทยและเมียนม� 

ต้องหยุดชะงักลง ในวันท่ี 1 ตุล�คม ค.ศ. 2000 ผู้ต่อต้�นรัฐบ�ลเมียนม�จำ�นวน 5 คน พร้อมอ�วุธ 

ที่เรียกตัวเองว่� Vigorous Burmese Warrior ได้ทำ�ก�รยึดสถ�นทูตเมียนม�ประจำ�ประเทศไทยและ 

ได้จับกุมตัวประกันไว้จำ�นวน 38 คน ในจำ�นวนนี้มีนักก�รทูตเมียนม�รวมอยู่ด้วยจำ�นวน 5 คน เหตุก�รณ์

ในคร้ังน้ีจบลงอย่�งสนัตเิมือ่รฐัมนตรช่ีวยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของไทย ม.ร.ว.สขุมุพนัธุ์ บรพิตัร 

สมัครใจที่จะแลกตัวประกันและนำ�กลุ่มนักเรียนกลุ่มดังกล่�วขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งยังบริเวณพรมแดน 

ทัง้สองประเทศ แลกกบัก�รปล่อยตวัประกันทัง้หมด แม้ว่�รัฐบ�ลเมยีนม�จะอนญุ�ตให้รัฐบ�ลไทยจัดก�ร

กับผู้จับตัวประกันเหล่�นี้อย่�งรุนแรงและเด็ดข�ด แต่รัฐบ�ลไทยกลับมองว่�นักเรียนเหล่�นี้ทำ�ไปเพียง 

เพือ่ต้องก�รเรยีกร้องประช�ธปิไตย และเหตุก�รณ์ในคร้ังนีรั้ฐบ�ลไทยได้ยติุเหตุก�รณ์โดยไม่เสียเลือดเนือ้  

(พินิตพันธุ์ บริพัตร, 2550) แต่อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์ดังกล่�วส่งผลให้รัฐบ�ลเมียนม�โต้ตอบด้วยก�ร 

ปิดด่�นผ่�นแดนระหว่�งไทยและเมียนม�ทั้งหมดและระงับก�รตกลงเร่ืองก�รทำ�สัมปท�นประมงของ 

สองประเทศออกไป ม�กไปกว่�นั้นสื่อและวงก�รก�รศึกษ�ของเมียนม�ต่�งมองเหตุก�รณ์คร้ังนี้ว่� 

เป็นละครก�รจับตัวประกันท่ีผู้มีอำ�น�จในรัฐบ�ลไทยบ�งคนอ�จมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รจับตัวประกัน

ทั้งหมด (Muang Aung Myoe, 2001) หลังจ�กก�รเข้�จับตัวประกันในสถ�นเอกอัครร�ชทูตเมียนม�

ประจำ�ประเทศไทยเพียงไม่น�น กลุ่มกบฏติดอ�วุธเหล่�นี้ได้เข้�ควบคุมโรงพย�บ�ลร�ชบุรีและจับกุม 

ตัวประกันไว้กว่� 100 คน รวมระยะเวล�ประม�น 24 ชั่วโมงและจบลงเมื่อกลุ่มผู้ติดอ�วุธทั้งหมด 

ถูกวิส�มัญฆ�ตกรรมโดยหน่วยรบพิเศษของไทย ก�รกระทำ�ของไทยในครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงสะท้อน 

จ�กรัฐบ�ลเมียนม�แต่อย่�งใด

 ในช่วงเวล�ที่เกิดก�รปะทะกันระหว่�งรัฐบ�ลเมียนม�และกลุ่มติดอ�วุธของชนกลุ่มน้อย 

ที่ต่อต้�นรัฐบ�ลเมียนม� ทห�รเมียนม� (เช่นเดียวกับท่ีปร�กฏในกรณีล�วและกัมพูช�สมัยสงคร�มเย็น) 

เชื่อว่�ค่�ยอพยพในประเทศไทยเป็นพื้นที่ในก�รคัดเลือก ฝึกซ้อม ปลุกปั่นและรักษ�พย�บ�ลแก่กลุ่ม 

ต่อต้�นรฐับ�ลเมยีนม� ถงึแม้ว่�กองทพัไทยจะยนืยนัในหลกัก�รก�รไม่แทรกแซงกจิก�รภ�ยในของเมยีนม� 

และหลักก�รช่วยเหลือท�งมนุษยธรรมม�กเพียงใด คงไม่มีประโยชน์อันใดห�กโครงสร้�งแห่งปัญห� 

ไม่ได้รับก�รแก้ไข อย่�งไรก็ต�ม ทห�รไทยก็มีคว�มต้องก�รในก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งมนุษยธรรม 

และก�รรกัษ�พย�บ�ลต่อผูท้ีห่ลบหนอีอกม�จ�กคว�มรนุแรงในเมยีนม� แม้ว่�จะถกูรฐับ�ลทห�รเมยีนม�

มองว่�เป็นก�รสนบัสนนุกลุม่ต่อต้�นรฐับ�ลเมยีนม�ในก�รต่อสู้ ดงันัน้ห�กจะแบ่งกลุ่มผู้อพยพช�วเมยีนม�
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ทีอ่พยพเข้�ม�ในประเทศไทย จะส�ม�รถแบ่งออกได้เป็นสองกลุม่ กลุม่แรกคอื กลุม่ผูอ้พยพทีเ่ป็นชนกลุม่น้อย  

อันได้แก่ ช�วกะเหร่ียง และกลุ่มท่ีสองคือ กลุ่มผู้ต่อต้�นรัฐบ�ลทห�รเมียนม�ที่ถูกรัฐบ�ลทห�รเมียนม�

กดดันและโจมตีครั้งเมื่อเกิดก�รประท้วงเรียกร้องประช�ธิปไตยในปี ค.ศ. 1988 

 ก�รปักปันเขตแดน ก�รสู้รบระหว่�งรัฐบ�ลทห�รเมียนม�และกองกำ�ลังชนกลุ่มน้อย และ 

ปัญห�ผูอ้พยพ เป็นปัจจยัคว�มมัน่คงช�ยแดนท่ีเป็นโครงสร้�งในท�งก�ยภ�พ ทีก่ำ�หนดบรบิทคว�มสมัพนัธ์

ให้อยู่บนคว�มหว�ดระแวง บ่อยคร้ังที่ปัญห�เกิดขึ้นและพัฒน�ไปสู่คว�มขัดแย้ง แต่บ�งครั้งปัญห� 

ถูกจำ�กัด บรรเท� และในบ�งครั้งก็ถูกมองข้�ม อย่�งไรก็ต�มนอกเหนือจ�กปัจจัยโครงสร้�งท�งก�ยภ�พ

และคว�มน่�สนใจในคำ�ถ�ม ง�นวิจัยยังพบว่�คว�มแตกต่�งระหว่�งไทยและเมียนม�ในเชิงโครงสร้�งก�ร

พัฒน�ท�งประวัติศ�สตร์ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนับตั้งแต่ยุคอ�ณ�นิยม ยังคงสร้�งบริบท 

ที่ซับซ้อน และทับซ้อนกับโครงสร้�งท�งก�ยภ�พ กล�ยเป็นอุปสรรคต่อก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์รวมถึง

แนวท�งและแนวคดิในก�รมองและแก้ไขปัญห�ท่ีแตกต่�งกนัเมือ่ย่�งเข้�สู่ทศวรรษหลังสงคร�มเยน็อกีด้วย

มรดกทำงประวัติศำสตร์และผลกระทบ
ต่อควำมสัมพันธ์ไทย-เมียนมำหลังสงครำมเย็น

 มรดกประวตัศิ�สตร์ ทีส่ร้�งคว�มคว�มแตกต่�งระหว่�งไทยและเมยีนม�ในเชงิโครงสร้�ง ได้ซ้อนทบั 

บนปัญห�คว�มมั่นคงช�ยแดนในเชิงก�ยภ�พ ห�กมองย้อนกลับไปที่อดีตของรัฐจ�รีตสย�มกับพม่� 

เมื่อ ศตวรรษที่ 19 ระบบก�รค้�ระหว่�งประเทศที่ขย�ยตัวอย่�งรุนแรงในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ก่อให้เกิดก�รพฒัน�ท้ังโครงสร้�งระบบบริห�รร�ชก�รและก�รบรหิ�รจดัก�รอืน่ๆ ภ�ยใต้บทบ�ทของบรษิทั

อินเดียตะวันออก (East India Company) ของอังกฤษและบริษัทก�รค้�ของยุโรปอื่นๆ ทำ�ให้ดินแดน 

ลุ่มแม่นำ้�อิรวดีและเจ้�พระย�กล�ยเป็นแหล่งก�รผลิตข้�วอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งหมดนี้เร่งกระบวนก�ร

คว�มเป็นสมัยใหม่ให้ก่อกำ�เนิดขึ้นในทั้ง 2 อ�ณ�จักร ในเวล�ที่ใกล้เคียงกัน (Elson, 1999)

 ในท�งก�รปกครอง อ�ณ�จักรท้ัง 2 พย�ย�มอย่�งม�กในก�รปรับตัวเข้�กับก�รเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับกระแสก�รค้�ระหว่�งประเทศที่เกิดขึ้น อ�ทิ กษัตริย์มินดงได้ปฏิรูประบบร�ชก�รโดยเน้น 

ก�รรวบรวมศูนย์อำ�น�จเข้�สู่ส่วนกล�ง ไม่ว่�จะเป็นระบบศ�ลยุติธรรม ระบบก�รปกครองส่วนภูมิภ�ค 

ที่ได้รับก�รรวบรวมเป็นระบบจังหวัด ก�รบังคับใช้ระบบเงินตร�และก�รสร้�งคว�มเป็นสมัยใหม่ให้แก่

กองทัพ เป็นต้น (Taylor, 1987, p. 65) ในขณะเดียวกัน กระแสก�รปฏิรูปสย�มเกิดขึ้นนับแต่รัชสมัย 

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 4 ก�รลงน�มในสนธิสัญญ�เบ�ว์ริ่ง (Bowring Treaty)  

ส่งผลสำ�คัญต่อก�รปรับตัวของสย�มในหล�ยรูปแบบ ไม่ว่�จะเป็นระบบก�รศ�ลยุติธรรมที่จำ�เป็นจะต้อง
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ปรับปรุงระบบกฎหม�ยให้เป็นส�กล ก�รจัดเก็บภ�ษี ก�รปฏิรูประบบก�รศึกษ� รวมถึงโครงสร้�ง 

ก�รบริห�รร�ชก�ร เช่น ระบบคณะรัฐมนตรี (เพ็ญศรี ดุ๊ก, 2542) 

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รพัฒน�ในเชิงโครงสร้�งของทั้งเมียนม�และสย�มนั้นเริ่มมีคว�มแตกต่�ง 

เมื่อเมียนม�ตกเป็นอ�ณ�นิคมของอังกฤษในปี ค.ศ. 1885 กระนั้นคว�มแตกต่�งในเชิงโครงสร้�งก็มิใช ่

คว�มล้�หลังหรือระดับก�รพัฒน�ในกรอบของคว�มเป็นสมัยใหม่ ห�กแต่เป็นกระบวนก�รบริห�รจัดก�ร

ปกครองของภ�ครัฐซึ่งมีแนวท�งในก�รสร้�งคว�มเป็นช�ติที่แตกต่�งกัน ในท�งหนึ่ง อ�ณ�จักรสย�ม 

ภ�ยใต้ก�รปกครองของร�ชวงศ์จักรีได้พัฒน�ระบบก�รปกครองและคว�มเป็นรัฐช�ติ “สย�ม”  

ขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ระบบก�รปกครองแบบรวมศูนย์อำ�น�จและคว�มเป็น “สย�ม” ได้ถูกพัฒน�ข้ึน 

อย่�งเป็นลำ�ดบั ในขณะท่ีมรดกตกทอดของรฐัจ�รตีเมยีนม�ทีไ่ด้รับจ�กอ�ณ�นคิมองักฤษ คอื คว�มไม่เป็น

อันหน่ึงอันเดยีวกนัของพหสุงัคมในเมยีนม�ภ�ยใต้ระบบก�รปกครองขององักฤษนัน้ กระแสคว�มเป็นช�ติ

เกิดขึ้นอย่�งแปลกแยก ระหว่�ง ชนช�ติ “พม่�” หรือ “บะม�” (Burmese Nations) และชนช�ติของ 

ช�ตพัินธ์ุต่�งๆ (Ethnic Nations) องค์ประกอบของคว�มเป็นช�ตทิีก่ล่�วนัน้ ส่งอทิธพิลโดยตรงต่อรปูแบบ 

และโครงสร้�งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนลักษณะของปัญห�ภ�ยในต่�งๆ ของไทย 

และเมียนม�ให้มีคว�มแตกต่�งกัน ก่อร่�งเป็นบริบทพื้นฐ�นที่สำ�คัญต่อก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ 

ระหว่�งประเทศของทั้ง 2 ฝ�กฝั่งของแนวเข�ตะน�วศรี 

 ภ�ยหลังจ�กที่รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมอังกฤษท่ีอินเดียผนวกพม่�เข้�เป็นจังหวัดหนึ่งในระบบ

อ�ณ�นคิมแล้ว ในปี ค.ศ. 1885 องักฤษได้สร้�งระบบร�ชก�รในพม่�เพ่ือให้สอดคล้องกบัระบบบริห�รร�ชก�ร 

ในอินเดีย ผลกระทบ 2 ประก�รสำ�คัญต่อโฉมหน้�ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเมียนม� 

ในเวล�ต่อม�คือ ประการแรก อังกฤษนำ�เสนอระบบก�รปกครองที่เรียกว่� “ก�รแบ่งแยกและปกครอง” 

(Divide and Rule Policy) ต่อเมียนม� ด้วยเงื่อนไขและข้อจำ�กัดท�งด้�นงบประม�ณและพ้ืนท่ี 

สภ�พภูมิศ�สตร์ ตลอดจนแรงต่อต้�นระบบเจ้�อ�ณ�นคิมในดนิแดนทีร่�บลุม่ของพม่� องักฤษได้จดัระบบ

ก�รปกครองในพม่�ออกเป็นโครงสร้�งหลกั 2 ส่วนคือ หน่ึง ก�รปกครองโดยตรง ในส่วนทีร่�บลุม่แม่นำ�้อริวดี  

ซึ่งมีช�วพม่� หรือ บะม� เป็นคนกลุ่มใหญ่ อังกฤษสร้�งระบบเจ้�หน้�ท่ีตำ�บล (Township Officer)  

ที่ขึ้นตรงต่อรองผู้ว่�ก�รของเขตก�รปกครอง (Deputy Commissioner of the District) โครงก�ร 

ก�รปกครองนี้ นอกเหนือจ�กก�รมีหน้�ที่ในเชิงก�รบริห�รจัดก�รแล้ว ยังมีหน้�ที่ในก�รจัดเก็บภ�ษี 

เข้�สู่ส่วนกล�ง (Owen, 2005, pp. 89-92) ในขณะที ่สอง ก�รปกครองท�งอ้อม ในส่วนตอนในของประเทศ 

หรือที่ร�บสูง ซึ่งเป็นที่อยู่อ�ศัยของช�ติพันธุ์ต่�งๆ ในด้�นก�รปกครองส่วนนี้รัฐบ�ลอังกฤษ ได้คงรูปแบบ 

ก�รปกครองให้อยูใ่นรปูแบบเดมิ เช่น ก�รปกครองโดยระบบเจ้�ฟ้�ทีร่ฐัคะฉิน่และฉ�น หรอื ไทใหญ่ เป็นต้น  

ดังนั้นในแง่ของก�รเข้�ถึงท�งอำ�น�จของระบบก�รปกครองส่วนกล�งของอังกฤษจึงหยุดอยู่แค่ช�ยขอบ

ของลุ่มแม่นำ้�อิรวดีเพียงเท่�นั้น (Taylor, 1987; Aung-Thwin and Aung-Thwin, 2013, pp.195-224)
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 สิ่งที่ถือได้ว่�ท้�ท�ยประก�รต่อม�ต่อพม่�คือ ก�รเคลื่อนย้�ยช�วต่�งช�ติเข้�ม�ในพม่� ทั้งใน 

รปูแบบของข้�ร�ชก�รและพ่อค้� อ�ท ิช�วอินเดียและช�วจนี ซึง่ได้รบัโอก�สในก�รค้�ข�ยและเป็นแรงง�น

หลักในก�รขับเคลื่อนภ�คก�รผลิตและก�รส่งออก ผลผลิตท�งก�รเกษตรเช่นข้�วและไม้ออกสู่ตล�ดโลก

เป็นต้น (Aung-Thwin and Aung-Thwin, 2013, pp. 196-197, 205-208) ในขณะเดยีวกนั คว�มแปลกแยก 

ท�งสังคมในระบบก�รปกครองท�งตรงได้รับผลจ�กก�รที่อังกฤษได้นำ�ช�วเกรี่ยงและคะฉิ่นเข้�ม�เป็น

ข้�ร�ชก�รโดยเฉพ�ะทห�ร ซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องม�จ�กก�รร่วมรบกับอังกฤษในสงคร�ม อังกฤษ-พม่�  

ทั้ง 3 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1825, 1850 และ 1885 ต�มลำ�ดับ ท่�มกล�งคว�มไม่ลงรอยท�งก�รเมืองและ 

ก�รดำ�รงอยู่ของอัตลักษณ์ที่ฝังร�กลึกกล�ยเป็นคว�มขัดแย้งท�งช�ติพันธุ์ที่ยังคงเห็นเค้�ล�งในปัจจุบัน 

 ก�รพัฒน�และคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท�งสังคม โดยเปรียบเทียบ ถือได้ว่�สย�มและ 

รฐัไทยในเวล�ต่อม�ประสบคว�มสำ�เรจ็ม�กกว่�พม่� คว�มส�ม�รถในก�รรกัษ�เอกร�ชของร�ชสำ�นกัสย�ม 

(อมัม�ร์ สย�มว�ล� และสนุทรี อ�สะไวย์, 2552) จงึมคีว�มสำ�คญัอย่�งม�กต่อคว�มต่อเนือ่งของกระบวนก�ร 

สร้�งช�ติของไทยในเวล�ต่อม� คว�มหล�กหล�ยท�งสังคมและวัฒนธรรมถูกยึดโยงด้วยโครงสร้�ง 

ท�งระบบก�รปกครอง ก�รศึกษ� ศ�สน� และที่สำ�คัญที่สุดคือ ระบบร�ชก�ร ซึ่งถูกกำ�หนดโดยส่วนกล�ง 

คว�มเป็นไทยจึงถูกปลูกฝังและส่งเสริมม�พร้อมกับก�รยอมรับสภ�พและคว�มชอบธรรมในก�รดำ�รงอยู่

ของคว�มแตกต่�งและหล�กหล�ยของเชือ้ช�ต ิภ�ษ�ของชนต่�งๆ (ชยัอนนัต์ สมทุวณชิ, 2533, pp. 80-81)  

อย่�งต่อเนื่อง พร้อมกับก�รเป็นรัฐ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2538, pp. 32-44) กระบวนก�รยิ่งถูกส่งเสริม

อย่�งเข้มข้นไปพร้อมๆ กับกระแสอ�ณ�นิคมที่พัฒน�ถึงจุดสูงสุดก่อนสงคร�มโลกครั้งที่หนึ่ง ในขณะที ่

คว�มแปลกแยกและขัดแย้งท�งสังคมในพม่�สะสมและพฒัน�กล�ยเป็นสงคร�มกล�งเมอืงในช่วงทศวรรษ 

ที่ 1950 

 “คว�มเป็นตวัตน” ของชนช�ตกิลุ่มต่�งๆ ในพืน้ทีร่�บสงู มกี�รพฒัน�อตัลกัษณ์และคว�มคิดร่วม 

จ�กก�ร “รกัษ�” ประวติัศ�สตร์ ก�รใช้ภ�ษ� วฒันธรรมและเรือ่งเล่� ซึง่องักฤษเปิดโอก�สผ่�นก�รจดัโครงสร้�ง 

ท�งก�รปกครองแบบแบ่งแยกและปกครอง ในขณะที่กระแสช�ตินิยมของช�ว “พม่�” ในพื้นที่ที่ร�บลุ่ม

แม่นำ้�อิรวดี ซึ่งเพิ่งจะเริ่มก่อร่�งสร้�งตัวได้ก็ร�ว 1930 เกิดขึ้นบนพื้นฐ�นของ “คว�มแปลกแยก” และ 

เป็น “ศัตรู” โดยมี อังกฤษและช�ติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่ร่วมมือกับอ�ณ�นิคมอังกฤษ (Owen, 2005,  

pp. 322-334)

 ก�รต่อต้�นอ�ณ�นคิมองักฤษเริม่ขย�ยตัวในร�วทศวรรษท่ี 1930 เนือ่งจ�กปัญห�เศรษฐกจิตกตำ�่ 

ทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�รผลิตสินค้�ท�งก�รเกษตรและก�รส่งออกของเมียนม� นับต้ังแต่ 

ช่วงปล�ยศตวรรษท่ี 19 ระบบเศรษฐกจิเมยีนม�เชือ่มโยงเข้�กบัระบบเศรษฐกิจระหว่�งประเทศอย่�งเข้มข้น  

ย่�งกุ้งกล�ยให้เป็นเมืองท่�ที่สำ�คัญแห่งหนึ่งในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดคว�มต้องก�รทุน 
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และฐ�นก�รผลิตของช�วต่�งช�ติในเมียนม�เพื่อตักตวงผลประโยชน์และโอก�สท�งเศรษฐกิจ  

เช่นเดียวกันช�วพม่�พ้ืนถิ่นที่อย�กจะได้ประโยชน์จ�กกระแสเสรีนิยมท�งเศรษฐกิจ ต่�งตกอยู่ในสภ�วะ

ก�รกู้หนี้ยืมสินจ�กช�วอินเดียอพยพ ซึ่งมีคว�มรำ่�รวยกว่�โดยใช้ที่ดินทำ�กินไปคำ้�ประกัน ดังนั้นเม่ือเกิด

เศรษฐกิจตกตำ่� กำ�ลังซ้ือจ�กตล�ดโลกลดลง สินค้�ข้�วในเมียนม�มีปริม�ณเกินคว�มต้องก�ร ช�วพม่� 

ตกอยู่ในภ�วะข�ดทุนจนไม่ส�ม�รถที่จะชดใช้หนี้ให้แก่ช�วอินเดีย จนนำ�ไปสู่ก�รสูญเสียที่ดินทำ�กิน 

ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นกระตุ้นคว�มไม่พอใจต่ออ�ณ�นิคมอังกฤษของคนทุกระดับของสังคม โดยเฉพ�ะ

ช�วน� ช�วไร่ กบฏของช�วน� ซึ่งนำ�โดยอ�จ�รย์ซ�น (Saya San) อ�จ�รย์ซ�น เป็นตัวอย่�งของกระแส

ช�ตินิยมพม่�ต่อต้�นอังกฤษครั้งแรกๆ ที่เกิดขึ้นบนคว�มไม่พอใจท�งเศรษฐกิจและก�รบริห�รจัดก�ร 

ของรัฐบ�ลอ�ณ�นิคม

 กระบวนก�รช�ตินิยมในช่วงรอยต่อไปสู่ก�รเป็นเอกร�ชของพม่� ประกอบด้วยก�รเคลื่อนไหว

ของกลุ่มปัญญ�ชนหล�ยกลุ่ม อ�ทิ ก�รเคลื่อนไหวของกลุ่ม YMBA ในร�วปี ค.ศ. 1906 GCBA ในร�วปี 

ค.ศ. 1920 และสม�คมโดบ�ม� เอเชยีโยเน หรอื สม�คม “เร�ช�วพม่�” (We Burman Society-Dobama 

Asiayone) ในร�วปี ค.ศ. 1930 ซึ่งก�รเคลื่อนไหวในลำ�ดับสุดท้�ยนี้ เป็นองค์กรท�งก�รเมืองที่เป็นศูนย์

ของช�วพม่�ที่มีก�รศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยย่�งกุ ้ง และก็ได้รวบรวมสม�ชิกเข้�ร่วมกับญี่ปุ ่นต่อต้�น 

รัฐบ�ลอังกฤษในพม่�ในท่ีสุด เป็นท่ีม�ของกลุ่มก่อต้ังกองทัพอิสรภ�พพม่� (Burma Independence 

Army) ภ�ยใต้ชื่อว่� “30 สห�ย” (Thirty Comrades) โดยสม�ชิกของกลุ่มช�วพม่�ช�ตินิยมเหล่�นี ้ 

ต่�งเรียกตนเองโดยใช้คำ�นำ�หน้�ว่� ทะขิ่น (Thakin) ซึ่งมีคว�มหม�ยว่� น�ย ซึ่งแต่ก่อนนั้น อังกฤษได้ม ี

นโยบ�ยจำ�กัดไม่ให้ช�วพม่�ใช้คำ�ดังกล่�ว ให้เพียงช�วยุโรปเท่�นั้น ก�รดำ�เนินก�รเช่นนี้เปรียบเสมือน 

ก�รยกสถ�นภ�พของช�วพม่�ขึ้นม�เทียบเท่�ช�วยุโรป ห�กพิจ�รณ�คว�มเคลื่อนไหวช�ตินิยม  

ในห้วงเวล�ดังกล่�ว อุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองของชนชั้นนำ�เหล่�นี้ มักใช้กรอบคว�มคิดสังคมนิยม  

ที่ผสมผส�นกับหลักคิดในศ�สน�พุทธม� ให้มีคว�มเหม�ะสมกับสังคมก�รเมืองเมียนม� ซึ่งนั่นก็เป็น 

เหตุผลสำ�คัญที่ในระยะต่อม�โครงสร้�งท�งก�รเมืองประช�ธิปไตยและก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ 

ระหว่�งประเทศจึงเป็นลักษณะของก�รผสมผส�นระหว่�งคว�มเป็นส�กลพร้อมกับคว�มเป็นตัวตน 

และคว�มยึดมั่นในหลักก�รของคว�มเป็นพม่�

 กระแสช�ตินิยมในพื้นที่ร�บลุ่มที่เรียกร้องเอกร�ชต่ออังกฤษ ได้กล�ยม�เป็นก�รต่อต้�นญี่ปุ่น 

ในทีส่ดุ อ�ท ิองค์กรเสรชีนต่อต้�นฟ�สซสิต์ (Anti-Fascist People’s Freedom League - AFPFL) หรอื

เรยีกอย่�งเป็นท�งก�รคือ องค์ก�รต่อต้�นฟ�สซสิต์ (Anti-Fascist Organization - AFO) คว�มเคลือ่นไหวนี ้

กล�ยเป็นหัวหอกสำ�คัญในก�รทำ�สงคร�ม เจรจ�และประก�ศเอกร�ชให้พม่�ในปี ค.ศ. 1948 ในที่สุด  

ถงึแม้ว่�ก�รต่อต้�นผู้รกุร�นจ�กภ�ยนอกจะได้รบัคว�มร่วมมอืจ�กกลุม่ก�รเมอืงและกองกำ�ลงัชนกลุ่มน้อย 
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บทบ�ทในก�รเจรจ�ต่อรองยงัคงอยูภ่�ยใต้ก�รนำ�ของผู้นำ�ท�งก�รเมอืงช�วพม่�ส่วนกล�ง ในช่วงเปล่ียนผ่�น 

ท�งก�รเมอืงของเมยีนม�ในครัง้นี ้เหน็ได้ชดัเจนว่�ปัญห�หลกัท�งก�รเมอืงของเมยีนม�ในช่วงหลงัเอกร�ช

คือ คว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท�งสังคมและก�รยอมรับคว�มชอบธรรมในก�รบริห�รประเทศของ 

ช�วพม่�ที่ร�บต่อชนกลุ่มต่�งๆ ซึ่งจะกล�ยเป็นชน “กลุ่มน้อย” ในรัฐเอกร�ชเมียนม�

 AFPFL ได้ก่อตั้งขึ้นร�วปี ค.ศ. 1944 โดยเป็นองค์กรคว�มร่วมมือของกลุ่มก�รเมืองต่�งๆ  

ในเมียนม� ไม่ว่�จะเป็นกลุ่มพม่�ช�ตินิยม ที่นำ�โดย น�ยพล ออง ซ�น กลุ่มก�รเมืองคอมมิวนิสต์ที่นำ�โดย 

ทะขิน่ โซ (Thakin Soe) หรอืกลุม่ก�รเมอืงช�ตพัินธุ ์ซึง่ต่�งกม็เีป้�หม�ยท�งก�รเมอืงร่วมกนัคือ (1) ขบัไล่ 

ญี่ปุ่น และ (2) ร่�งรัฐธรรมนูญที่รับประกันคว�มเท่�เทียมของพลเมือง โดยไม่สนใจช�ติพันธุ์ ศ�สน� เพศ

และสถ�นะท�งสังคม รับประกันเสรีภ�พในก�รรักษ�ภ�ษ�และวัฒนธรรมของตน และรับประกัน 

ก�รปกป้องผลประโยชน์ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของชนกลุ่มน้อย โดยมีเป้�ประสงค์ใหญ ่

คือก�รสร้�งเอกภ�พของช�ติให้เกิดขึ้นจงได้ คว�มร่วมมือดังกล่�วนำ�ไปสู่แนวท�งก�รสร้�งช�ติเมียนม� 

ที่สำ�คัญคือ เอกภ�พของเมียนม�จะประกอบด้วยคว�มหล�กหล�ย Silverstein กล่�วไว้ว่� “AFPFL  

ได้สร้�งองค์กรเดี่ยวข้ึนเพื่อแสวงห�วัตถุประสงค์ร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็ได้ให้สิทธิและโอก�สแก่กลุ่ม

ก�รเมืองภ�ยในองค์กรที่จะธำ�รงรักษ�อัตลักษณ์ ผู้นำ� และเป้�ประสงค์สูงสุดของแต่ละกลุ่มไว้”  

(Silverstein, 1980, pp. 62-63) 

 ในส่วนกลุ่มก�รเมืองชนกลุ่มน้อย ส่วนหนึ่งได้เข้�ร่วมเป็นแนวร่วมใน AFPFL ในช่วงก�รขับไล่

ญ่ีปุ ่น บทบ�ทที่ถือได้ว่� AFPFL เป็นผู ้ประส�นประโยชน์ของกลุ่มก�รเมืองชนกลุ่มน้อยต่�งๆ  

คือ ก�รจัดก�รประชุมท่ีเมืองป�งโหลง (Panglong) ในรัฐฉ�น เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1947  

น�ยพล ออง ซ�น กล่�วไว้ในที่ประชุมถึงแนวท�งและหลักก�รท�งก�รปกครองและคว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งช�ติพันธุ์ว่� 

 “คว�มฝันของประเทศพม่�ท่ีเป็นอิสระและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้คอยหลอกหลอนข้�พเจ้�

ม�โดยตลอด...พวกเร� ผู้ซึ่งม�รวมตัวกันในคืนนี้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับก�รแสวงห�คว�มฝันดังกล่�ว 

พวกเร� มีคนที่มีคนพื้นถิ่นหล�ยกลุ่ม...และในประเทศอื่นๆ ก็เช่นเดียวกันท่ีมีคนพ้ืนถ่ินหล�ยกลุ่มและ 

หล�ยเชือ้ช�ติ...ดงันัน้ เชือ้ช�ต ิจะไม่มขีอบเขตทีแ่ขง็แรง ศ�สน�กเ็ช่นเดียวกนั เพร�ะสิง่เหล่�นัน้เป็นเรือ่งของ 

คว�มเช่ือที่ถูกต้องส่วนบุคคล...ถ้�พวกเร�ค�ดหม�ยให้ประเทศของเร�รุ่งเรือง พวกเร�จะต้องรวบรวม

ทรัพย�กรของพวกเร� กำ�ลังคนของพวกเร� คว�มรำ่�รวย คว�มส�ม�รถ และทำ�ง�นร่วมกัน ถ้�ห�กเร� 

แบ่งแยก ไม่ว่�จะเป็นช�วกะเหรี่ยง ช�วไทใหญ่ ช�วคะฉิ่น ช�วฉิ่น ช�วบ�ม� ช�วมอญ และช�วอ�ร�กัน 

ต่�งก็จะดึงเอ�สิ่งเหล่�นี้ออกไปคนละทิศละท�ง สหภ�พจะถูกฉีกข�ด พวกเร�จะไปสู่คว�มโศกเศร้�  

โปรดเถดิขอให้พวกเร�ได้เป็นหนึง่เดยีวกันและทำ�ง�นร่วมกนั” (Yawnghwe and Sakhong, 2004, p. 15)
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 ก�รประชุมที่ป�งโหลงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่สำ�คัญของก�รอยู่ร่วมกันบนคว�มหล�กหล�ย 

ท�งช�ตพินัธุใ์นเมยีนม� ข้อตกลงทีเ่กดิขึน้เป็นทัง้โครงร่�งท�งกฎหม�ยและบรรทดัฐ�นทีไ่ด้รบัก�รกล่�วถึง 

ทกุครัง้เมือ่มกี�รเจรจ�เพือ่ก�รปรองดอง ซึง่ Silverstein ได้กล่�วว่�3 “คว�มสำ�คญัของข้อตกลงป�งโหลง 

มี 2 ประก�รด้วยกันคือ หนึ่ง ข้อตกลงเป็นข้อตกลงแรกที่เกิดขึ้นระหว่�งช�วเมียนม�ช�ยขอบด้วยกันเอง 

และระหว่�งช�วเมยีนม�ช�ยขอบกบัผูน้ำ�ท�งก�รเมอืงของเมยีนม�แท้ และ สอง ข้อตกลงได้สร้�งหลกัก�ร

ของคว�มเท่�เทียมกันระหว่�งผู้คนที่อ�ศัยใน 2 พื้นที่” (Silverstein, 1980, p. 108) แต่ในภ�พของ 

คว�มลงตวัท�งก�รเมืองระหว่�งช�วพม่�แท้และช�ยขอบในข้อตกลงป�งโหลง กลุม่ก�รเมอืงช�วกะเหรีย่ง

มิได้รู้สึกเช่นนัน้ ถงึแม้ว่�กะเหรีย่งจะเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึง่ใน AFPFL เจตน�รมณ์ทีแ่ท้จรงิของช�วกะเหรีย่ง

คือ ก�รเป็นเอกร�ช หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของอังกฤษต่อไปอีกระยะหนึ่ง มิใช่ต้องตกอยู่ภ�ยใต้ 

ก�รปกครองของช�วพม่�แท้ ซึ่งต่�งมีประวัติศ�สตร์ที่ขัดแย้งกันม�ตั้งแต่อดีต เมื่ออังกฤษ โดยรัฐบ�ล 

แอตลี มีนโยบ�ยชัดเจนในก�รสนับสนุนในพม่�เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นเอกร�ช กะเหรี่ยงก็ได้เริ่ม

ถอนตัวจ�กกระบวนก�รสร้�งช�ติ กล�ยเป็นกลุ่มต่อต้�นและเรียกร้องเอกร�ชในที่สุด Karen National  

Unity (KNU) จงึกล�ยเป็นกลุม่ก�รเมอืงและกองกำ�ลงัติดอ�วธุทีต่่อต้�นรัฐบ�ลต้ังแต่ปี ค.ศ. 1947 เป็นต้นม�4

 ถึงแม้ว่� AFPFL จะได้รับสถ�นะนำ�ในก�รสร้�งช�ติ และพย�ย�มว�งโครงสร้�งและบรรย�ก�ศ

ท�งก�รเมืองของเมียนม�ให้มีคว�มเป็นประช�ธิปไตย เพ่ือร้องรับแนวคิดเอกภ�พในคว�มหล�กหล�ย 

สภ�พแวดล้อมทีเ่ป็นจรงิของก�รเปลีย่นผ่�นอำ�น�จท�งก�รเมอืงจ�กมอือ�ณ�นคิมสู่มอืเมยีนม� กล�ยเป็น

คว�มเปร�ะบ�งของระบบก�รเมืองประช�ธิปไตย ทั้งกลุ ่มก�รเมืองคอมมิวนิสต์และกลุ่มก�รเมือง 

ชนกลุ่มน้อยช�วกะเหรี่ยงก็เป็นตัวอย่�งที่แสดงให้เห็นถึงก�รไม่ยอมรับในโครงสร้�งอำ�น�จใหม่ของ 

ช�วพม่�แท้ ดังนั้นนโยบ�ยก�รสร้�งช�ติของน�ยกรัฐมนตรี อู นุ จึงเป็นหลักฐ�น5 และส�เหตุชิ้นสำ�คัญ 

3 เช่น Karen Central Organization, Arakanese National Congress, และ Shan Association
4 กลุ่มก�รเมืองของช�วกะเหรี่ยงท่ีต่อต้�นรัฐบ�ลเมียนม�ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มก�รเมืองที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นร�บ ซึ่ง 
 จะได้รับก�รศึกษ� และได้รับผลกระทบจ�กก�รปกครองของช�วพม่� และช�วอ�ณ�นิคม โปรดพิจ�รณ�ร�ยละเอียด 
 อันเกี่ยวข้องกับช�วกะเหรี่ยงและกลุ่มก�รเมืองของช�วกะเหรี่ยงได้จ�ก พรพิมล ตรีโชติ (2542, หน้� 90-112).
5 เมือ่ไห้รบัเอกร�ช เมยีนม�จงึจำ�เป็นต้องปรบัรปูแบบท�งก�รเมอืงให้มคีว�มเหม�ะสมกบัคว�มไร้เสถยีรภ�พท�งก�รเมอืง  
 โดยก�รสร้�งรฐัประเทศทีเ่ข้มแข็ง (Strong state) โดยในรฐัธรรมนญูฉบบัปี ค.ศ. 1947 กแ็สดงให้เหน็ว่�กลุม่ผู้นำ�ของพม่� 
 ยคุนีเ้น้นแนวคดิก�รปกครองไปในท�งสงัคมนยิมและต่อต้�นเสรภี�พ จงึละเลยหรอืไม่สนใจก�รสนบัสนนุกระบวนก�ร 
 ประช�ธิปไตยเสรี ซ่ึงได้ว�งร�กฐ�นไว้ก่อนหน้�นี้แล้ว กระบวนก�รสร้�งคว�มเป็นช�ติท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ  
 (Political and Economic Nationalization) และก�รสร้�งคว�มเป็นพม่� (Burmanization) เป็นกระบวนก�ร 
 หลกัปกครอง ซึง่เห็นได้ว่�เป็นก�รบูรณ�ก�รท�งนโยบ�ย ไม่ว่�จะเป็นก�รเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ภ�ษ� หรือวฒันธรรม 
 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในก�รสร้�งคว�มเป็นหนึ่งเดียวกันภ�ยใต้ก�รครอบงำ�ของช�วพม่�
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ที่เห็นถึงคว�มแตกต่�งท�งโครงสร้�งท�งท�งก�รเมืองและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของไทย  

ซึ่งประสบคว�มสำ�เร็จ (อย่�งน้อยก็ไม่มีก�รเผชิญหน้�และสูญเสียอย่�งรุนแรง) ในก�รเปลี่ยนระบบ 

ก�รปกครองจ�กระบบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ ม�เป็นประช�ธิปไตยในปี ค.ศ. 1932 และในก�รสร้�ง 

คว�มเป็นรัฐช�ติ “ไทย” ผ่�นระบบร�ชก�ร รัฐธรรมนูญ และก�รเล่�เรื่องในช่วงหลังจ�กนั้น (ชัยอนันต์, 

2533, หน้� 83-108) ในท�งกลับกันรัฐบ�ลเมียนม�ใช้คว�มพย�ย�มอย่�งม�กในก�รสร้�งคว�มอันหนึ่ง

อันเดียวแต่ผลลัพธ์กลับเป็นก�รสร้�งคว�มแปลกแยกให้เกิดม�กยิ่งขึ้น

 ก�รรุกลำ้�เขตแดนและก�รลี้ภัยของกองกำ�ลังจีนคณะช�ติ (KMT) ตลอดจนคว�มเข้มแข็งของ 

ก�รขย�ยตัวของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เริ่มเข้�ม�ปฏิบัติก�รในท�งด้�นตอนเหนือของเมียนม� เป็นปัจจัย

สำ�คัญที่เร่งปฏิกิริย�และคว�มเข้มแข็งของนโยบ�ยสร้�งคว�มเป็นพม่� (Burmanization) ม�ตรก�ร 

ของรัฐที่ถือได้ว่�สำ�คัญและสร้�งผลกระทบในวงกว้�งโดยเฉพ�ะต่อชนกลุ่มน้อยคือกระบวนก�รสร้�ง 

คว�มเป็นพม่�ให้เกดิขึน้ ภ�ษ�และวฒันธรรมกล�ยเป็นเครือ่งมอืของรฐัในก�รสร้�งเอกภ�พให้แก่ประเทศ 

ภ�ษ�พม่� กล�ยเป็นภ�ษ�ร�ชก�ร ซึ่งก�รใช้ภ�ษ�น้ันถูกใช้เป็นเครื่องมือในก�รสร้�งช�ติควบคู่กับ 

ก�รศึกษ� ไม่ว่�จะเป็นเรื่องประวัติศ�สตร์ ก�รเมือง สังคม หรือวรรณกรรม เมื่อโรงเรียนถูกจำ�กัดให้สร้�ง

อยู่ในเมืองใหญ่ และภ�ษ�พม่�กล�ยเป็นภ�ษ�ที่ใช้ในก�รเรียนก�รสอน ก�รเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ 

ของชนกลุ่มน้อยจึงเป็นเรื่องโอก�สท�งก�รศึกษ�และกล�ยเป็นเรื่องป�กท้องที่คนจำ�นวนม�กหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ นอกจ�กนัน้ ศ�สน�พทุธกล�ยเปน็ศ�สน�ประจำ�ช�ต ิกล�ยเปน็เครือ่งมอืในก�รสรรสร้�งวฒันธรรม

ของช�วเมียนม� รัฐบ�ลได้ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติศ�สน� ให้รัฐเป็นผู้อุปถัมภ์ศ�สน� จัดตั้งกระทรวง

ศ�สน�และจัดง�นชำ�ระพระไตรปิฎก เพื่อให้รัฐบ�ลเป็นศูนย์กล�งคว�มเชื่อและทำ�ให้ประเทศเมียนม� 

เป็นศูนย์กล�งท�งศ�สน�พทุธสร้�งคว�มชอบธรรมท�งก�รปกครอง จนถงึก�รใช้เป็นเครือ่งมอืในก�รต่อสู้

ท�งก�รเมือง โดยเฉพ�ะลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ถูกมองว่�เป็นศัตรูของศ�สน� (Taylor, 1987, pp. 288-289)

 ห�กพิจ�รณ�ในประเทศไทย คว�มเป็นรัฐช�ติเกิดข้ึนพร้อมกับคว�มพย�ย�มในก�รปกป้อง 

ร�ชอ�ณ�จักรสย�มต่อลัทธิอ�ณ�นิคมนับตั้งแต่ปล�ยศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งลัทธิอ�ณ�นิคมสล�ยไป 

ภ�ยหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด ในระยะต่อม� ก�รต่อต้�นแนวคิดคอมมิวนิสต์เป็นกลไกสำ�คัญต่อ 

คว�มพย�ย�มของภ�ครัฐในก�รสร้�งช�ติ (ชัยอนันต์, 2533, หน้� 118-120; พวงทอง ภวัครพันธุ์, 2556) 

คว�มพย�ย�มท่ีปร�กฏข้ึนไม่ได้ดำ�รงอยู่บนคว�มแตกแยกท�งสังคมและช�ติพันธุ์เฉกในเมียนม� ห�กแต่

เกดิบนโครงสร้�งท�งสงัคมทีเ่ป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนัพอสมควรในเชงิเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กระแสก�รต่อต้�น 

คอมมิวนิสต์ ไม่ว่�จะเป็นโครงสร้�งกฎหม�ยภ�ยใน จนกระทั่งก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศในก�รเป็น

พันธมิตรกับสหรัฐฯ และก�รร่วมรบในสงคร�มต้ังแต่ สงคร�มลับ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึง 1960  

สงคร�มเก�หลี ในปี ค.ศ. 1952 และสงคร�มต่อต้�นเวียดน�ม ในปี ค.ศ. 1978-1993 จึงเร่งเร้�ก�รรวม 

ศูนย์อำ�น�จท�งก�รเมืองเข้�สู่กรุงเทพฯ 
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 ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึง 1960 เมียนม�ยังคงต้องเผชิญคว�มแตกแยกท�งก�รเมือง 

ภ�ยในพรรค AFPFL ตลอดจนยงัมปัีญห�ชนกลุม่น้อยทีพ่ย�ย�มแยกตัวเป็นอสิระ เพือ่ควบคมุสถ�นก�รณ์

ท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคง รัฐบ�ลของอู นุ ร้องขอให้กองทัพเข้�ม�เป็นรัฐบ�ลชั่วคร�วในปี ค.ศ. 1958 

เพื่อสร้�งคว�มสงบเรียบร้อยและจัดก�รเลือกตั้ง ห้วงเวล�นี้เองกล�ยเป็นจุดเปลี่ยนท�งก�รเมืองที่สำ�คัญ

ของเมียนม�อันจะนำ�พ�ประเทศไปสู่คว�มเป็นสังคมนิยมเต็มรูปแบบ ภ�ยใต้แนวท�งสังคมนิยมวิธีพม่� 

(Burmese Way to Socialism) (นรนติ ิเศรษฐบตุร, 2528) ถึงแม้ว่�กองทพัจะส�ม�รถเข้�ม�กูส้ถ�นก�รณ์ 

และสร้�งคว�มสงบเรียบร้อยได้ในระดับหนึ่งจนรัฐบ�ลส�ม�รถจัดก�รเลือกต้ังทั่วไปได้ในปี ค.ศ. 1960  

แต่คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองและสังคมที่ม�อย่�งย�วน�นยังคงดำ�เนินอยู่ต่อไปจนนำ�ไปสู่ก�รยึดอำ�น�จ

ท�งก�รปกครองของน�ยพลเนวินในปี ค.ศ. 1962

 นับแต่นั้นเป็นต้นม� กองทัพกล�ยเป็นองค์ก�รท�งก�รเมืองที่นอกเหนือจ�ก�รมีบทบ�ท 

ในก�รกู้ช�ติ ยังเป็นผู้รักษ�คว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นองค์ก�รท�งก�รเมืองที่มีประสิทธิภ�พ 

ในก�รสร้�งคว�มเป็นเอกภ�พและคว�มมั่นคงให้แก่เมียนม�ได้ ภ�ยหลังจ�กก�รยึดอำ�น�จ กิจก�รของ 

ภ�คธรุกจิเอกชนถูกทำ�ให้เป็นของรฐั (Nationalized) พ่อค้� ข้�ร�ชก�รและตัวแทนองค์กรต่�งๆ ช�วต่�งช�ติ 

ถูกไล่ออกจ�กประเทศ รัฐบ�ลใช้ม�ตรก�รรุนแรงในก�รปร�บปร�มก�รจล�จลและก�รต่อต้�นจ�ก 

ชนกลุ่มน้อย และก�รเปลี่ยนผ่�นของเมียนม�ช่วงเวล�นี้ ประกอบกับก�รดำ�เนินนโยบ�ยพึ่งพ�ตัวเอง 

(Self-Reliance) และเป็นกล�งอย่�งเคร่งครัด (Strict Neutrality) ได้สร้�งระยะห่�งทั้งคว�มสัมพันธ์และ

พฒัน�ก�รในเชงิโครงสร้�งทีแ่ตกต่�งกบัประเทศไทยอย่�งชดัเจน โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ในก�รพฒัน�เศรษฐกจิ

และสังคม

 ประเทศไทยยังคงรักษ�คว�มเชื่อมโยงเข้�สู่ระบบระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในมิต ิ

ของก�รค้�และก�รลงทุนผ่�นก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับแรก (ระหว่�งปี  

ค.ศ. 1961-1965) โดยมเีป้�ประสงค์หลกัคอืก�รเพิม่พนูและม�ตรก�รก�รครองชพี รวมถงึโอก�สในก�รเข้�ถงึ 

ทรัพย�กรของประช�ชน สนับสนุนระบบก�รศึกษ�พร้อมกับก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและเส้นท�ง

คมน�คมให้กระจ�ยและเชื่อมโยงสู่ภูมิภ�ค ในขณะเดียวกันก็ไม่ส�ม�รถปฏิเสธได้ว่�คว�มสัมพันธ์และ 

คว�มเป็นพันธมิตรระหว่�งไทยกับสหรัฐฯ ในช่วงหลังสงคร�มเก�หลีเป็นอิทธิพลสำ�คัญต่อแนวท�งและ 

คว�มสำ�เรจ็ในก�รพฒัน�ประเทศไทยในเวล�ต่อม� ก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมในช่วงทศวรรษที ่1960 

ได้ส่งผลต่อก�รพัฒน�ท�งก�รเมือง ทำ�ให้ประช�ชนซึ่งประกอบด้วยโครงสร้�งชนชั้นกล�งท่ีมีม�กขึ้น 

มีคว�มรับรู้เรื่องคว�มเป็นไปท�งก�รเมืองม�กยิ่งข้ึน จนคว�มตระหนักรู้เร่ืองคว�มเป็นประช�ธิปไตย 

ถกูบ่มเพ�ะจนแตกดอกออกผลกล�ยเป็นคล่ืนมห�ชนต่อต้�นรัฐบ�ลเผด็จก�รทห�รในช่วงทศวรรษท่ี 1970 

ห�กพจิ�รณ�ในเชงิเปรยีบเทยีบ ถงึแม้ว่�คว�มขดัแย้งท�งอดุมก�รณ์ท�งก�รเมอืงยงัปร�กฏขึน้อย่�งรุนแรง
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ในประเทศไทย เห็นได้จ�กเหตุก�รณ์เดือนตุล�คม ในปี ค.ศ. 1973 และ 1976 กระบวนก�รสร�้งช�ต ิ

ของไทยยังคงดำ�เนินอยู่อย่�งต่อเนื่องพร้อมกับก�รพัฒน�ศักยภ�พท�งเศรษฐกิจ ปร�กฏให้เห็นโครงสร้�ง

ชนชั้นกล�งที่เพิ่มม�กยิ่งขึ้น ตลอดถึงองค์ประกอบของคว�มเป็นประช�ธิปไตยซ่ึงผลิบ�นในช่วงท้�ย 

ของทศวรรษที่ 1990 ก็เริ่มปร�กฏขึ้นในช่วงเวล�ดังกล่�ว กล�ยเป็นบ่อกำ�เนิดของบรรทัดฐ�น คว�มคิด

ท�งก�รปกครองซึง่มส่ีวนสำ�คญัต่อก�รว�งแนวท�งและนโยบ�ยต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะในระยะหลงัจ�กนัน้

 เข้�สู ่ทศวรรษท่ี 1980 ก�รบูรณ�ก�รท�งสังคมที่เป็นเอกภ�พ และกระบวนก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมท่ีรุดหน้� ได้รับประโยชน์อย่�งดีจ�กก�รเคลื่อนย้�ยก�รลงทุนและฐ�นก�รผลิตจ�กญี่ปุ่น 

ม�ประเทศไทย ภ�ยหลงัข้อตกลงพล�ซ่� (Plaza Accord) และก�รกำ�หนดพฒัน�อตุส�หกรรมเพือ่ก�รส่งออก  

ควบคู่กับก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเทคโนโลยีของรัฐไทย ซ่ึงมีประกอบด้�นทรัพย�กรและแรงง�นที่ดี  

ทีส่�ม�รถจงูใจนกัลงทุนจ�กประเทศอตุส�หกรรมใหม่ในเอเชยี ไม่ว่�จะเป็น ญีปุ่น่ เก�หลใีต้ ไต้หวนั ฮ่องกง

และสิงคโปร์ร์ ทำ�ให้ในช่วงปี ค.ศ. 1985-1990 ประเทศไทยมีก�รเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ภ�ยในประเทศในอัตร�ที่สูงถึงเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ค.ศ. จนมีก�รค�ดก�รณ์กันว่�ในช่วงกล�งทศวรรษ

ที่ 1990 ไทยจะกล�ยเป็นหนึ่งในประเทศอุตส�หกรรมใหม่ โดยมีฐ�นก�รผลิตคอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ที่สำ�คัญเพื่อก�รส่งออก (Phongpaichit, 1996, p. 370)

 ในขณะเดียวกันก�รพัฒน�ในประเทศเมียนม�กลับเข้�สู่สภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�อย่�งรุนแรง  

จนได้รบัสถ�นะจ�กสหประช�ช�ตว่ิ�เป็นประเทศทีม่กี�รพฒัน�ล้�หลงั (The Least Developed Country)  

ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 1987 มีก�รร�ยง�นว่� ร�ยได้จ�กก�รผลิตและก�รส่งออกลดลงอย่�งม�กทำ�ให ้

เงินสำ�รองของประเทศในปี ค.ศ. 1988 เหลืออยู่ตำ่�กว่� 30 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ รัฐบ�ลเมียนม�จำ�เป็น 

จะต้องกูเ้งนิจำ�นวนเงนิกว่� 4,000 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1988 (Phongpaichit, 1996, p. 370) นอกจ�กน้ัน 

รัฐบ�ลกล�งยังไม่ส�ม�รถควบคุมและบริห�รจัดก�รระบบเศรษฐกิจช�ยแดนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  

ถงึแม้ว่�ก�รค้�ช�ยแดนทีม่จีำ�นวนเพิม่ม�กขึน้ต�มคว�มเจริญทีพ่ฒัน�เข้�สูพ่ืน้ทีช่�ยขอบของประเทศต่�งๆ 

ทั้งในเมียนม�และประเทศรอบบ้�น แต่ร�ยได้จ�กก�รค้�รวมถึงก�รส่งออกทรัพย�กรธรรมช�ติกลับอยู ่

ในก�รควบคุมของกองกำ�ลังชนกลุ่มน้อย และเมื่อบริบทและปัญห�ท�งเศรษฐกิจถูกวิเคร�ะห์บนฐ�นคิด

ท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคง รัฐบ�ลจึงมุ่งดำ�เนินนโยบ�ยตัดตอนปัญห�เฉพ�ะหน้�ม�กกว่�ก�รแสวงห�

แนวท�งแก้ไขปัญห�ในเชิงโครงสร้�งเพือ่ประโยชน์ในก�รสร้�งเสถยีรภ�พท�งเศรษฐกจิระยะย�ว ม�ตรก�ร

เช่น ยกเลิกค่�เงินในปี ค.ศ. 1985 และในปี ค.ศ. 1987 จึงถูกกำ�หนดขึ้น เพื่อตัดทอนคว�มส�ม�รถ 

ในก�รควบคุมระบบเศรษฐกิจช�ยแดนของชนกลุ่มน้อย ผลของก�รดำ�เนินนโยบ�ยกลับกระทบต่อ 

คว�มส�ม�รถในก�รใช้จ่�ยของประช�ชนและคว�มน่�เชื่อถือระหว่�งประเทศจนกล�ยเป็นแรงกระตุ้น 

ให้เกิดก�รต่อต้�นรัฐบ�ลในที่สุด 
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นับตั้งแต่ยุคอ�ณ�นิคม จ�กคว�มแตกต่�งท�งโครงสร้�งก�รสร้�งช�ติของทั้ง 2 ประเทศที่พัฒน� 

ไปในทศิท�งทีต่รงกนัข้�มกนั สิง่เหล่�นีไ้ม่ได้เป็นปัญห�แต่อย่�งใดต่อคว�มสัมพันธ์ในจนกระท่ังในทศวรรษ

ที่ 2000 ในช่วงสงคร�มเย็น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม�ถูกดึงออกจ�กกัน คว�มใกล้ชิด 

ท�งพรมแดนกว่� 2,400 กม. ไม่ได้ทำ�ให้ทัง้ 2 ประเทศมีก�รตดิต่อ ปฏสิมัพนัธ์หรอืแลกเปลีย่นกนัเท่�ทีค่วร  

สืบเนื่องม�จ�กคว�มหว�ดระแวงระหว่�งกัน ในขณะท่ีเมียนม�หว�ดระแวงบทบ�ทและก�รแทรกแซง 

ของไทย เนือ่งจ�กก�รมีคว�มสมัพนัธ์อนัดแีละได้พึง่พ�ท�งยทุธศ�สตร์กบัมห�อำ�น�จ ไม่ว่�จะเป็นสหรัฐฯ

ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 หรอื จนี ในทศวรรษที ่1980 ทำ�ให้เหน็ถงึแนวโน้มทีจ่ะให้ก�รสนบัสนนุ

ชนกลุ่มน้อยต�มแนวช�ยแดนเพ่ือคว�มม่ันคงแห่งช�ติ ก�รดำ�รงอยู่ของระบบก�รปกครองสังคมนิยม 

ก็สร้�งคว�มรูส้กึแปลกแยกให้กบัไทยซึง่กำ�ลังให้คว�มสำ�คญักบัก�รพัฒน�และปกป้องค่�นยิมประช�ธปิไตย

อย่�งเข้มข้น นอกจ�กนั้นก�รโจมตีและบุกยึดกัมพูช�ของเวียดน�มในปี ค.ศ. 1979 ยังคงทำ�ให้ไทย 

ให้คว�มสำ�คัญกับภัยคุกค�มจ�กเวียดน�มเป็นสำ�คัญ ซ่ึงยังไม่ได้รวมถึงจำ�นวนผู้ล้ีภัยสงคร�มกว่�ล้�นคน 

ที่เคลื่อนเข้�สู่ภ�คตะวันออกของประเทศไทย คว�มสัมพันธ์ของไทยและเมียนม�จึงไม่ได้รับก�รพัฒน� 

 อย่�งไรกต็�ม เมือ่ครัง้กระแสก�รสิน้สดุของสงคร�มเยน็ขย�ยตวัเข้�สูภ่มูภิ�คเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 

สถ�นก�รณ์ในกัมพูช�เริ่มคลี่คล�ยภ�ยหลังจ�กที่เวียดน�มประก�ศถอนกองกำ�ลังออกจ�กกัมพูช�  

รวมถึงกระแสเสรีนิยมท�งเศรษฐกิจและก�รปฏิรูปท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน 

คว�มสมัพนัธ์ไทยและเมยีนม�ได้รบัก�รพฒัน�อย่�งรดุหน้�ทัง้ท�งก�รเมอืงและเศรษฐกจิ ในท�งก�รเมอืง

มกี�รแลกเปลีย่นก�รเยอืนของผูบ้รหิ�รระดับสงูทัง้ทห�รและพลเรือน (พรพมิล ตรีโชติ, 2551, หน้� 130-141)  

มกี�รจดัตัง้โครงสร้�งคว�มร่วมมอืทัง้ในระดับช�ติ ภมูภิ�ค และท้องถิน่ (Paribatra, 2013; นพดล โชติศริิ, 

2555, 2556; ขจิต จิตตเสวี, 2551, 2552) และมีคว�มร่วมมือในก�รส่งเสริมให้เมียนม�เป็นสม�ชิก 

ขององค์ก�รอ�เซียนในปี ค.ศ. 1997 (พินิตพันธุ์ บริพัตร, 2550) เป็นต้น ในท�งเศรษฐกิจ ไทยกล�ยเป็น

คู่ค้� และผู้ลงทุนในเมียนม�ที่สำ�คัญอันดับต้นในภูมิภ�คควบคู่กับสิงคโปร์ มีก�รเปิดด่�นและเส้นท�ง 

ก�รค้�ช�ยแดน มีคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�ในระดับพหุภ�คี เช่น ในกรอบ Greater  

Mekong Sub-Region เป็นต้น นอกจ�กนั้นคว�มสัมพันธ์ยังได้รับแรงผลักดันจ�กกรอบนโยบ�ยของไทย

และอ�เซยีนในก�รเกีย่วพนัเมยีนม�อย่�งสร้�งสรรค์ (Constructive Engagement) ท่�มกล�งก�รประณ�ม

จ�กน�น�ช�ติในกรณีก�รปร�บปร�มประช�ชนของรัฐบ�ลเมียนม�ในช่วงปล�ยทศวรรษที่ 1980 รวมถึง

ก�รยกเลิกก�รเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1990 รัฐบ�ลไทยและช�ติอื่นในอ�เซียนกลับเห็นต่�งไปว่�เรื่องดังกล่�ว 

เป็นกิจก�รภ�ยในของประเทศเมียนม� (Buszynski, 1998) นอกจ�กนั้นก�รดำ�เนินนโยบ�ยควำ่�บ�ตร 

ต�มที่ช�ติตะวันตกร้องขอเป็นแนวนโยบ�ยที่รังแต่จะส่งผลกระทบต่อช�วเมียนม�ส่วนใหญ่ (Kyaw Yin 
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Hlaing, 2014) ห�ใช่กลุ่มผู ้นำ�ประเทศ ดังนั้นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีในระยะย�วน่�จะนำ�ไปสู่ 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

 เมื่อโครงสร้�งระบบระหว่�งประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศที่เปิดกว้�ง อีกทั้งมห�อำ�น�จ 

เริ่มถอยห่�งออกจ�กภูมิภ�ค อย่�งน้อยก็มีมิติด้�นคว�มมั่นคง และแทนที่ด้วยคว�มตื่นตัวท�งก�รค้�และ

ก�รลงทุน ภ�ยได้กระแสเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ได้นำ�ม�ซึ่งแรงผลักดันในไทยและเมียนม�ในก�รส่งเสริม 

คว�มสมัพนัธ์ทีด่ ีเพ่ือก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กระบบโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปร่วมกนั ในช่วงหลงัสงคร�มเยน็ 

จึงเป็นคว�มตื่นตัวและคว�มตื่นเต้นในก�รปรับคว�มสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ อย่�งไรก็ดี คว�มสัมพันธ์

ได้ดำ�เนนิไปบนบรบิทท�งโครงสร้�งท่ีไม่ได้เปลีย่นแปลง หนึง่ คอืโครงสร้�งท�งก�ยภ�พ ทีม่ปัีญห�ช�ยแดน 

เป็นปัจจยัสร้�งคว�มแหวดระแวง และ สอง โครงสร้�งก�รพฒัน�และคว�มเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของช�ติ  

ซึ่งสร้�งบรรทัดฐ�นและม�ตรฐ�นระบบก�รปกครองและเศรษฐกิจท่ีแตกต่�ง ส่งผลต่อคว�มเข้�ใจ  

คว�มคิด คว�มค�ดหวัง ต่อคว�มสัมพันธ์และปัญห�ที่เกิดขึ้นแตกต่�งกัน

 จ�กก�รสำ�รวจลักษณะและคว�มเป็นม�ของคว�มสัมพันธ์ไทยและเมียนม� โดยเฉพ�ะช่วงหลัง

สงคร�มเย็น มีคว�มน่�สนใจว่� ถึงแม้ว่�คว�มสัมพันธ์ของท้ัง 2 ประเทศจะดำ�เนินอยู่บนคว�มแตกต่�ง 

ท�งโครงสร้�งและคว�มหว�ดระแวงกันดังที่ได้กล่�วขั้นต้น แต่ระดับคว�มสัมพันธ์และปัญห�กลับ 

มีคว�มหล�กหล�ยท้ังคว�มร่วมมือและคว�มขัดแย้ง ในท�งกลับกันจึงเห็นได้ว่�ปัจจัยท�งโครงสร้�ง 

ทั้ง 2 อย่�ง เป็นปัจจัยที่บ่งบอกเงื่อนไขบ�งอย่�งในคว�มสัมพันธ์ ห�ใช่ปัจจัยที่จะอธิบ�ยคว�มเป็นไป 

และระดบัของคว�มสมัพนัธ์ ดงันัน้เมือ่พจิ�รณ�ถงึคว�มสัมพันธ์ทีดี่ ปัญห�หรือก�รเผชญิหน้�ระหว่�งไทย

และเมยีนม�ทีด่ำ�เนนิม�อย่�งน่�ตืน่ต�ตืน่ใจหลังสงคร�มเยน็ส้ินสุด จึงจำ�เป็นต้องให้คว�มสนใจกบัแนวท�ง

และรูปแบบของก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกัน ซึ่งอยู่บนบริบทเชิงโครงสร้�งดังกล่�ว 



บทที่ 3 

ควำมร่วมมือและควำมขัดแย้งไทย-เมียนมำ (1997-2006): 
บทสะท้อนกำรเมืองภำยในของไทย

 ง�นวจิยัชิน้น้ีพบว่�นอกเหนอืจ�กตวัแปรในเชงิโครงสร้�งทัง้ทีเ่ป็นโครงสร้�งในเชงิก�ยภ�พและ
โครงสร้�งในเชิงประวัติศ�สตร์ ที่สร้�งเงื่อนไขในบริบทของคว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม� ยังมีปัจจัยภ�ยใน 
ที่เป็นตัวแปรแทรกแซง ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยพัฒน�ก�รคว�มสัมพันธ์ได้เหม�ะสมและครอบคลุมม�กกว่�  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อพิจ�รณ�ถึงคว�มเป็นจริงที่ว่�เมียนม�มีรูปแบบและระบบก�รปกครอง รวมถึง 
หลักคิดในก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่นิ่งและต่อเนื่อง นับตั้งแต่หลังสิ้นสุดสงคร�มเย็น 
จนกระทั่ง (อย่�งเร็วที่สุด) ในปี ค.ศ. 2008 จะเห็นได้ว่�เมียนม�ไม่ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงทิศท�ง 
ท�งก�รปกครองหรือก�รต่�งประเทศใดๆ แต่ห�กนำ�ม�เทียบเคียงกับคว�มสัมพันธ์กับประเทศไทย  
จะพบได้ว่�มกี�รเปลีย่นแปลงของระดบัคว�มสมัพนัธ์อย่�งมนียัสำ�คญัในช่วงระหว่�งปี ค.ศ. 1997 ถงึ ค.ศ. 
2003 ซ่ึงเป็นช่วงของก�รศึกษ� ดังนั้นรูปแบบ แนวคิดและกระบวนก�รจัดก�รท�งก�รเมืองภ�ยใน 
ของไทยจึงเป็นตัวแปรสำ�คัญในก�รยกระดับคว�มสัมพันธ์กับประเทศเมียนม� 

กำรเมืองภำยในและนโยบำยต่ำงประเทศเมียนมำหลังสงครำมเย็น
 คว�มวุน่ว�ยท�งก�รเมอืงในปี ค.ศ. 1988 เป็นเง่ือนไขสำ�คญัให้รฐับ�ลเมยีนม�ปรับตวั กล�ยเป็น 
จุดเริ่มต้นของก�รเปลี่ยนผ่�นท่ีสำ�คัญสู่ก�รเป็นประช�ธิปไตย (Than, 1997, pp. 188-203) เมื่อเข้�สู่ 
ช่วงปล�ยทศวรรษที่ 1980 ระบบก�รปกครองทห�รเริ่มปร�กฏให้เห็นว่�ไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร
ประเทศอย่�งชัดเจน ไม่ว่�จะเป็นก�รบริห�รจัดก�รนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ ซ่ึงก�รควบคุมของรัฐต�ม
แนวท�งสงัคมนิยมท่ีเคยปฏิบัตมิ�นบัตัง้แต่ 1962 ต่�งไม่ตอบสนองต่อคว�มเป็นจรงิ ภ�ยใต้กระแสเสรนียิม
ท�งเศรษฐกิจใหม่ที่ เคลื่อนเข้�สู ่ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�งรุนแรงในเวล�เดียวกัน6  

6 ปัญห�ท�งเศรษฐกจิหนึง่ทีมี่คว�มสำ�คญัและท้�ท�ยต่อก�รพัฒน�ประเทศเมียนม�ในห้วงรอยต่อของก�รส้ินสุดสงคร�มเย็น 
 คือ ระบบเศรษฐกิจตล�ดมืด (Black Market Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นควบคู่กับระบบเศรษฐกิจ 
 สังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ด้วยคว�มต้องก�รสินค้�อุปโภคบริโภคในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงก�รควบคุมของรัฐ 
 และเพือ่แสวงห�สนิค้�ทีร่ฐัไม่ส�ม�รถจดัห�ให้ได้ ก�รเตบิโตของเศรษฐกจินอกระบบยงัได้รบัอทิธพิลสำ�คญัจ�กอำ�น�จ 
 ในก�รครอบครองพรมแดนของกองกำ�ลงัตดิอ�วธุกลุ่มต่�งๆ อนึง่ผูค้้�ในระบบตล�ดมดืจะส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้อย่�งม�ก  
 ในขณะที่รัฐบ�ลสูญเสียร�ยได้เข้�รัฐ ผลประโยชน์เหล่�นี้ได้มีส่วนช่วยสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ต่อต้�นรัฐบ�ล 
 ต�มแนวช�ยแดน โปรดพิจ�รณ� Myat Thein (2004, p. 81) 
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ก�รใช้ม�ตรก�รเด็ดข�ดและคว�มรุนแรงในก�รปร�บปร�มประช�ชน เช่นก�รสั่งปิดมห�วิทย�ลัย  

ก�รห้�มจัดตั้งสหภ�พนักศึกษ�หรือแรงง�น ก�รห้�มรวมกลุ่มแสดงออกท�งก�รเมืองและก�รปร�บปร�ม

ก�รรวมกลุ่มของประช�ชนด้วยก�รใช้กำ�ลัง เป็นต้น เมล็ดพันธุ์แห่งปัจจัยปัญห�ท้ัง 2 บ่มเพ�ะและ 

ผลิดอกออกผล กล�ยเป็นก�รต่อต้�นรัฐบ�ลครั้งใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1988-1989

 ในช่วงต้นเดอืนมนี�คม ปี ค.ศ. 1988 ก�รทะเล�ะววิ�ทระหว่�งลกูค้�วยัรุน่ จบลงด้วยก�รเสยีชีวติ 

ของนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีย่�งกุ้ง ซ่ึงโดนยิงอันเนื่องม�จ�กคว�มพย�ย�มของตำ�รวจ 

ในก�รเข้�ระงับเหตุ ในวันถัดม�ข่�วได้ขย�ยวงออกไปและถูกตีคว�มว่�เป็นก�รกระทำ�อันเกินกว่�เหตุ 

ของเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐต่อประช�ชน คว�มไม่พอใจรัฐบ�ลในเรื่องนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจและก�รละเมิดสิทธิ

เสรภี�พของประช�ชนทีเ่ป็นทนุเดมิ ทำ�ให้ประช�ชนออกม�เดินขบวนและเร่ิมทำ�ล�ยอ�ค�รและทรัพย์สนิ

ของท�งร�ชก�ร เหตุก�รณ์นี้เป็นตัวจุดชนวนก�รต่อต้�นรัฐบ�ลและเป็นจุดเริ่มต้นของคว�มสูญเสียชีวิต

ของคนจำ�นวนม�กด้วยมือของเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐในอีกไม่กี่เดือนต่อม� 

 คว�มพย�ย�มของรัฐในก�รแก้ไขปัญห�และลดแรงเสียดท�นท�งก�รเมืองภ�ยในถูกนำ�ม�ใช้

อย่�งม�กม�ยในช่วงเวล� 1-2 ปี ของปล�ยทศวรรษที่ 1980 ที่เห็นได้ชัดเจนประก�รแรกคือก�รล�ออก

ของ น�ยพล เนวิน จ�กพรรค BSPP และตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดซีึง่เป็นตำ�แหน่งสงูสดุท�งก�รเมอืง ก่อนสิน้สดุ 

บทบ�ทนำ�ท�งก�รเมอืงเนวนิได้เปิดประเดน็ท�งก�รเมอืงทีส่ำ�คญัอย่�งยิง่คอืข้อเสนอให้เมยีนม�กล�ยเป็น 

ระบบประช�ธิปไตยหล�ยพรรคก�รเมือง (Multi-Party System) ข้อเสนอนี้ถูกขัดขว�งในที่ประชุมพรรค  

และผู้นำ�สูงสุดฝ่�ยบริห�รในเวล�ต่อม�คือน�ยพล เส่ง ลวิน คว�มพย�ย�มของน�ยพลท่�นนี้ในก�ร 

รกัษ�ก�รเป็นก�รเมอืงรวมศูนย์ กไ็ด้นำ�ไปสูก่�รเดนิขบวนและก�รเปลีย่นแปลงของโครงสร้�งภ�ยในรฐับ�ล 

อีกครั้งหนึ่งด้วยระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งเพียง 18 วัน7

 ดร.หม่อง หม่อง อดตีนกักฎหม�ย เข้�รบัตำ�แหน่งผูน้ำ�ต่อจ�กน�ยพล เส่ง ลวนิ และได้ดำ�เนนิก�ร 

ลดแรงกดดันท�งก�รเมืองโดยเสนอก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อปัญห�

ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงข้อเสนอก�รเปลี่ยนระบบก�รปกครองเป็นประช�ธิปไตย 

ระบบหล�ยพรรคก�รเมือง คว�มพย�ย�มในครั้งน้ีของรัฐบ�ลดูจะจริงจัง แต่ด้วยคว�มล่�ช้�ไม่ทัน 

ต่อสถ�นก�รณ์คว�มตึงเครียดที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงคว�มจริงใจในก�รสร้�งโครงสร้�งท�งก�รเมืองที่เป็น

ประช�ธิปไตยยังไม่มีคว�มชัดเจนท้ังประเด็นกำ�หนดก�รจัดก�รเลือกต้ัง ก�รจัดตั้งคณะกรรมก�ร 

ก�รเลือกตั้ง สถ�นภ�พของรัฐบ�ลในช่วงเวล�ก�รเลือกต้ังที่ฝ่�ยประช�ชนโดยเฉพ�ะพรรค NLD  

7 ส�เหตอุกีประก�รหนึง่ท่ีประช�ชนไม่ยอมรบัน�ยพล เส่ง ลวนิ คอือดตีน�ยพล เส่ง ลวนิ เคยเป็นผูน้ำ�ในก�รปร�บปร�ม 
 นกัศกึษ�ในช่วงต้นของรัฐบ�ลของน�ยพล เนวิน
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เสนอให้จัดตั้งรัฐบ�ลชั่วคร�วที่เป็นพลเรือนและมีคว�มเป็นกล�งอย่�งแท้จริง ส่ิงที่เกิดขึ้นในช่วงเวล� 

ดงักล่�วเหน็ได้ว่�ประช�ชนไม่มคีว�มไว้ใจและเชือ่ใจในตัวรฐับ�ล และเช่นเดิมก�รต่อต้�นรฐับ�ลยงัคงมีอยู่ 

ก�รปร�บปร�มก็ยังคงเกิดขึ้น

 วันท่ี 8 สิงห�คม ปี ค.ศ. 1988 เป็นวันที่ประวัติศ�สตร์ก�รเมืองของเมียนม�จำ�เป็น 

ที่จะต้องบันทึกไว้ถึงกระแสก�รเรียกร้องประช�ธิปไตยที่เกิดขึ้นในวงกว้�งมิได้จำ�กัดอยู่ที่กรุงย่�งกุ้ง 

เพียงเท่�นั้น แต่ยังขย�ยออกไปสู่เมืองใหญ่ๆ อื่นๆ เช่น มัณฑะเลย์ พะโค ตองอู หรือแม้กระทั่งในรัฐคะฉิ่น 

กลุ่มต่อต้�นรัฐบ�ลมิได้จำ�กัดอยู่เพียงแต่กลุ่มนักศึกษ� ยังมีกลุ่มก�รเมืองทั้งชนกลุ่มน้อย คอมมิวนิสต์  

กลุม่ก�รเมอืงอืน่ๆ อย่�งเช่นกลุม่ของ อ ูน ุอดีตน�ยกรฐัมนตรแีละพรรคก�รเมอืงใหม่อย่�ง NLD ทีน่่�สนใจ

คือกลุ่มพระสงฆ์ โดยกลุ่มต่�งๆ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในก�รล้มรัฐบ�ล 

 ก�รเดินขบวนทั่วประเทศสร้�งคว�มหว�ดระแวงให้แก่ฝ่�ยคว�มมั่นคงของรัฐบ�ล ซึ่งยังคง 

ยึดหลักสำ�คัญของคว�มมั่นคงของช�ติเป็นที่ตั้ง คว�มกังวลต่อเหตุก�รณ์ที่มีแนวโน้มจะบ�นปล�ยและ 

ไม่ส�ม�รถควบคมุได้ กองทพันำ�โดยน�ยพล ซอ หม่อง ได้ทำ�รฐัประห�รรฐับ�ลหม่อง หม่อง ก่อนกำ�หนดก�ร

ทีร่ฐับ�ลจะดำ�เนนิก�รปฏริปูท�งก�รเมอืง และกองทพัหรอืรฐับ�ลใหม่ในน�มสภ�ฟ้ืนฟกูฎระเบยีบแห่งรฐั 

(State Law and Order Restoration Council - SLORC) กระนัน้ ยงัคงเป็นทห�รทีย่งัคงครอบครองอำ�น�จ 

ท�งก�รเมือง ได้จัดก�รแก้ปัญห�ด้วยวิธีก�รสล�ยก�รชุมนุมและปร�บปร�มผู้ต่อต้�นรัฐบ�ลอย่�งรุนแรง

ในวันที่ 18 กันย�ยน ปี ค.ศ. 1988 ทำ�ให้มีประช�ชน นักศึกษ� เสียชีวิตและบ�ดเจ็บเป็นจำ�นวนม�ก  

ค�ดก�รณ์กันว่�มีผู้เสียชีวิตจำ�นวนกว่� 1,000 คน และยังคงมีก�รปร�บปร�มอย่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�ก 

รัฐบ�ลจะได้ใช้ข้ออ้�งได้ว่�รัฐบ�ลเป็นเพียงสถ�บันท�งก�รเมืองเดียวท่ีรักษ�บูรณภ�พแห่งรัฐไว้ได้  

(ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2552, หน้� 84-84) 

 ก�รดำ�เนินก�รของรัฐบ�ลถูกน�น�ช�ติประณ�ม มิเพียงแต่สูญเสียชื่อเสียง ก�รค้�ก�รลงทุน 

และคว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจจ�กต่�งประเทศมีอันจำ�ต้องถูกยกเลิกไป รังแต่จะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจ

ทรดุตวัลงอย่�งม�ก ก�รนีร้ฐับ�ลได้มองประเดน็ดงักล่�วว่�เป็นเรือ่งสำ�คญัเร่งด่วนซึง่รฐับ�ลเองกเ็หน็สมควร

ใช้กระบวนก�รท�งเศรษฐกิจเป็นนโยบ�ยสร้�งคว�มชอบธรรมท�งก�รเมืองและแก้ไขสภ�วะประเทศ 

ที่กำ�ลังจะล้มละล�ย รัฐบ�ลซอ หม่อง เริ่มดำ�เนินนโยบ�ยเปิดประเทศโดยเน้นก�รเปิดก�รค้�และ 

รับก�รลงทุนจ�กภ�ยนอก รัฐบ�ลประก�ศบังคับใช้ระบบเศรษฐกิจระบบตล�ดโดยผ่�นร่�งกฎหม�ยก�ร

ลงทุนจ�กต่�งช�ต ิ(Foreign Investment Law) ม�ใช้ทดแทนระบบเศรษฐกจิสงัคมนยิม ปรบัปรุงเขตแดน

เพื่อพัฒน�ก�รค้�ช�ยแดนซึ่งจะส�ม�รถทำ�ให้รัฐบ�ลส�ม�รถควบคุมพื้นที่ช�ยแดนได้ด้วย

 ควบคู่กับม�ตรก�รท�งเศรษฐกิจ รัฐบ�ลได้ประก�ศส�นต่อก�รปฏิรูปท�งก�รเมืองของน�ยพล

เนวิน ในก�รจัดก�รเลือกตั้งเพื่อสรรห�รัฐบ�ลที่มีคว�มชอบธรรมในก�รบริห�รประเทศ รัฐบ�ลทห�ร 
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ได้แสดงเจตน�รมณ์หล�ยครัง้ถงึหน้�ท่ีของกองทพั ซ่ึงจะต้องถอยห่�งจ�กก�รเมอืงห�กได้รัฐบ�ลทีม่�จ�ก

ก�รเลือกตั้งและมีคว�มชอบธรรม ดอกผลแห่งคว�มสูญเสียของประช�ชนกำ�ลังจะผลิตดอกออกผล 

เป็นกระบวนก�รเลือกตั้ง ว่�กันว่�เมื่อรัฐบ�ลประก�ศให้จัดก�รเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1990 มีพรรคก�รเมือง

เกิดขึน้ และต่�งแสดงคว�มจำ�นงในก�รแสดงบทบ�ทท�งก�รเมอืงในเวทกี�รเลอืกตัง้หล�ยพรรคก�รเมอืง

อย่�งแข็งขัน ถึงแม้ว่�พรรคส่วนใหญ่จะไม่ส�ม�รถยืนหยัดต่อสู้ท�งก�รเมือง เนื่องจ�กข�ดประสบก�รณ์

และงบประม�ณในก�รดำ�เนินกิจก�รท�งก�รเมือง รวมทั้งก�รปิดกั้นและแทรกแซงของรัฐบ�ล  

บทบ�ทพรรคก�รเมืองและก�รเลือกตั้งก็เป็นไปอย่�งคึกคัก ซึ่งเป็นคว�มสำ�เร็จที่ดีในขั้นตอนเริ่มต้น 

ของก�รเป็นประช�ธิปไตย

 กระนั้นก�รเป็นประช�ธิปไตยในเมียนม�มิได้ดำ�เนินไปอย่�งไร้อุปสรรค ภ�ยหลังก�รเลือกตั้ง 

NLD เป็นผู้กุมเสียงข้�งม�กในสภ� ซึ่งนั่นหม�ยคว�มถึงคว�มชอบธรรมในก�รจัดตั้งรัฐบ�ลประช�ธิปไตย  

ผลก�รเลือกตั้งสร้�งคว�มผิดหวังให้แก่พรรค NUP ซ่ึงเป็นพรรค BSPP เดิม เนื่องจ�กพรรค NUP  

ประเมินว่�โครงสร้�งท�งก�รเมืองเดิมของพรรค BSPP ท่ีครอบคลุมทั่วประเทศเกือบ 30 ปี ค.ศ.  

จะเป็นประโยชน์และทำ�ให้ NUP หรือจะเรียกได้ว่�ร่�งทรงของกองทัพกล�ยเป็นกลุ่มก�รเมืองที่มี 

คว�มชอบธรรมได้ในทกุประก�ร ผลก�รเลอืกตัง้ถูกยกเลกิต�มคำ�สัง่ของ SLORC โดยเปลีย่นผลก�รเลอืกตัง้ 

จ�กก�รเป็นสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติม�เป็นก�รเลือกตั้งสภ�ร่�งรัฐธรรมนูญ มิใช่ก�รเลือกตั้งสภ�นิติบัญญัติ

อย่�งที่ได้ประก�ศไว้ในเบื้องต้น โดยรัฐบ�ลให้เหตุผลว่�สภ�นิติบัญญัติหรือรัฐบ�ลจะเกิดขึ้นไม่ได ้

ห�กไม่มรีฐัธรรมนญู ดงันัน้จงึเป็นหน้�ทีข่องรฐับ�ลในก�รจดัทำ�รฐัธรรมนญูเสยีก่อน (พนิติพนัธุ ์บรพิตัร, 2550) 

 ก�รยกเลกิผลก�รเลอืกต้ัง มเิพยีงผิดคำ�มัน่ท�งก�รเมืองในก�รสร้�งประช�ธปิไตย แต่ยังก่อให้เกดิ 

ทิศท�งท�งก�รเมืองท่ีชัดเจนว่� ไม่ว่�จะด้วยเหตุผลหรือเงื่อนไขอันใด ทิศท�งก�รเป็นประช�ธิปไตย 

ในประเทศเมยีนม�จะเกดิข้ึนแต่จะเกดิข้ึนในกรอบหรอืเงือ่นไขทีผู่ม้อีำ�น�จท�งก�รเมอืงหรอืรฐับ�ลยอมรบัได้  

ก�รเป็นประช�ธิปไตยในแบบเมียนม� เป็นประช�ธิปไตยที่ยึดหลัก 3 ประก�รคือ ก�รไม่แบ่งแยก 

คว�มเป็นสหภ�พ (Non-Disintegration of the Union) ก�รไม่แบ่งแยกคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียว  

(ท�งชนช�ต)ิ ของช�ติ (Non-Disintegration of National Solidarity) และ ก�รธำ�รงอยูข่องอำ�น�จอธปิไตย 

ของช�ติ (Perpetuation of National Sovereignty) (Than, 1997, p. 188) ซ่ึงมีคว�มชัดเจน 

เป็นอย่�งม�กว่� ถึงแม้ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองไปสู่ประช�ธิปไตยจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงปล�ย

ทศวรรษที ่1980 แต่ก�รตดัสนิใจไม่รบัรองผลก�รเลือกต้ังในปี ค.ศ. 1990 ถอืเป็นจดุเปลีย่นทีส่ำ�คัญทีท่ำ�ให้

เข้�ใจได้ว่�หลักก�รและแนวท�งก�รดำ�เนินกิจก�รของรัฐบ�ลท�งก�รเมืองยังคงให้คว�มสำ�คัญกับ 

คว�มมั่นคงและเสถียรภ�พของรัฐและรัฐบ�ล ซ่ึงในมิติของก�รระหว่�งประเทศเช่นเดียวกัน และก็เป็น 

และดำ�เนินม�เช่นนั้นจนกระทั่งมีก�รเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 2011
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 เมื่อเมียนม�มีก�รปิดประเทศม�กยิ่งขึ้นผ่�นก�รค้�และก�รลงทุน ในปล�ยทศวรรษที่ 1980 

นโยบ�ยต่�งประเทศเริม่มกี�รปรบัตวัสร้�งคว�มสัมพันธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้�น ก�รออกกฎหม�ยก�รลงทุน

ต่�งช�ติ (Foreign Investment Law) จึงเป็นตัวบ่งชี้สำ�คัญว่�ก�รต่�งประเทศของเมียนม�จะใช ้

คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศเป็นกลไกสำ�คัญ ด้วยคว�มอุดมสมบูรณ ์

ท�งทรัพย�กรธรรมช�ติและที่ตั้งอันเป็นประโยชน์ต่อก�รขนส่งผ่�นแดน หลังจ�กนั้นไม่น�น ประเทศจีน 

ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ ไทย สิงคโปร์ ม�เลเซีย ฮ่องกง ต่�งเป็นผู้ค้�และลงทุนร�ยสำ�คัญในเมียนม� นอกจ�กนั้น

เมยีนม�ยงัมุง่แสวงห�คว�มสมัพนัธ์ท�งเศรษฐกจิผ่�นคว�มร่วมมอืพหภุ�ค ีโดยสมคัรเข้�เป็นผู้สังเกตก�รณ์

และสม�ชิกอ�เซียนในปี ค.ศ. 1995 และ 1997 ต�มลำ�ดับ รวมถึงเป็นสม�ชิกคว�มร่วมมือ GMS และ 

BIMSTEC ในเวล�ต่อม� (พรพิมล ตรีโชติ, 2551) 

 ถึงแม้ว่�ก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศของเมียนม�จะเน้นส่งเสริมคว�มร่วมมือ 

ท�งเศรษฐกจิและส่งเสรมิก�รมส่ีวนร่วมในเวทีพหุภ�คต่ี�งๆ ในห้วงทศวรรษที ่1990 (Maung Aung Myoe, 

2006) หลักก�รนโยบ�ยต่�งประเทศที่เมียนม�ยึดถือม�นับแต่ต้ังแต่ทศวรรษท่ี 1960 ซ่ึงยึดถือหลักก�ร

คว�มมั่นคงภ�ยใน และก�รไม่แบ่งแยกของรัฐเป็นสำ�คัญ จะเห็นได้ว่�คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจต่�งๆ 

พัฒน�ควบคู่ไปกับคว�มสัมพันธ์ท�งคว�มมั่นคงกับมห�อำ�น�จอย่�งจีนและอินเดีย (Egreteau, 2012)  

ในส่วนของจีนน้ัน มีร�ยง�นถึงคว�มช่วยเหลือท�งทห�รและก�รข�ยอ�วุธให้แก่เมียนม�อย่�งม�กม�ย 

(Selth, 2001) ในขณะทีอ่นิเดยีและเมยีนม�กไ็ด้พฒัน�คว�มร่วมมอืท�งคว�มมัน่คงช�ยแดนเป็นพนัธมิตร

ร่วมต่อต้�นกลุ่มผู้ก่อคว�มไม่สงบบริเวณช�ยแดน อีกทั้งฝ่�ยแรกก็ได้ส่งเสริมคว�มช่วยเหลือท�งด้�น 

คว�มมั่นคงท�งทะเลให้แก่ฝ่�ยหลังได้อย่�งน่�สนใจในช่วงปล�ยทศวรรษที่ 1990 นอกจ�กนั้นก�รยึดถือ

ในประเดน็คว�มมัน่คงภ�ยในเป็นลำ�ดบัแรกๆ ของผลประโยชน์แห่งช�ติยงัปร�กฏให้เหน็ได้จ�กก�รดำ�เนนิ

คว�มสมัพันธ์กบัประเทศไทยตลอดในห้วงทศวรรษที ่1990 (Haacke, 2006) บ่อยครัง้คว�มสมัพนัธ์ระหว่�ง

ทัง้ 2 ประเทศจะแปรผนัต�มบทบ�ทท่ีคลมุเครือของไทยในก�รแทรกแซงกจิก�รภ�ยในของประเทศเมยีนม� 

 ดังน้ันโครงสร้�งและพัฒน�ก�รท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของเมียนม�จึงมีส่วนสำ�คัญ

อย่�งยิ่งต่อก�รดำ�เนินนโยบ�ยและคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศที่มีเค้�ล�งของประเด็นคว�มมั่นคงภ�ยใน 

เป็นสำ�คญั (Haacke, 2006) ดงันัน้เป้�ประสงค์นโยบ�ยต่�งประเทศของเมยีนม�จึงว�งแนวท�งเพ่ือป้องกนั

ภัยคุกค�มอันมีแนวโน้มที่จะสร้�งคว�มแปลกแยกต่อก�รเมืองและคว�มมั่นคงภ�ยใน ปัจจัยและประเด็น

คว�มม่ันคงภ�ยนอกและภ�ยในเมียนม�เชื่อมโยงกันโดยมีปัญห�ก�รต่อต้�นรัฐบ�ลโดยกลุ่มก�รเมือง 

ฝ่�ยค้�นและกองกำ�ลงัช�ตพินัธุเ์ป็นจดุเช่ือมโยง ซึง่บ่อยครัง้ทีป่ระเทศรอบบ้�นหรอืมห�อำ�น�จนอกภมูภิ�ค

มีส่วนเกี่ยวข้อง เป้�ประสงค์ท�งด้�นนโยบ�ยต่�งประเทศจึงมีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งเสริมคว�มมั่นคง 

ของประเทศ เพือ่พฒัน�คว�มมัง่ค่ังท�งเศรษฐกจิ และเพ่ือส่งเสรมิระบบโลกท่ีเป็นสนัตภิ�พและเท่�เทยีมกนั  
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(Hacke, 2006, p. 20) ในขณะที่แนวท�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศจึงเน้นก�รนำ�เสนอและ 

เน้นยำ้�ในหลักก�รก�รไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน ดังนั้น ห�กรัฐบ�ลต่�งช�ติกระทำ�ก�รอันใดที่ถือได้ว่�

เป็นก�รสนับสนุนฝ่�ยต่อต้�นรัฐบ�ลไม่ว่�จะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือพรรคฝ่�ยค้�นอย่�งพรรค NLD  

จึงถือได้ว่�เป็นภัยคุกค�มของเมียนม� (Paribatra, 2013) 

 เม่ือพิจ�รณ�ในประเด็นดังกล่�วแล้วจะเห็นได้ว่� ถึงแม้เมียนม�จะมีก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

นโยบ�ยต่�งประเทศโดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจเสรีนิยมระหว่�งประเทศ 

เนื้อห�ส�ระและหลักก�รของก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กล่�วคือยังคง 

ให้คว�มสำ�คัญกบัประเดน็ปัญห�คว�มมัน่คงและคว�มไร้เสถยีรภ�พท�งก�รเมอืงภ�ยใน ดงันัน้เมือ่พจิ�รณ�

ในบริบทของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม� ปัจจัยที่ก่อให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงในคว�มสัมพันธ์

จงึน่�จะม�จ�กระดบั บทบ�ทและก�รเปลีย่นแปลงแนวก�รดำ�เนนินโยบ�ยก�รเมอืงภ�ยในและต่�งประเทศ

ของไทยม�กกว่�

นโยบำยต่ำงประเทศไทยต่อเมียนมำในยุครัฐบำลชวน หลีกภัย

 น�ยชวน หลีกภัยก้�วขึ้นม�สู่ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งเป็นช่วงเวล� 

ที่ประเทศไทยประสบปัญห�วิกฤติเศรษฐกิจ เป็นที่ทร�บกันดีว่�นอกจ�กที่น�ยชวน หลีกภัยจะเป็น 

นักก�รเมืองที่มีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ น�ยชวนยังเป็นผู ้ที่ให้คว�มสำ�คัญกับหลักธรรม�ภิบ�ลและ

ประช�ธิปไตยในก�รบรหิ�รร�ชก�ร ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรฐัมนตรใีนครัง้นี ้น�ยชวน หลกีภยัได้แถลง

นโยบ�ยต่อรฐัสภ�ว่� รฐับ�ลไทยจะปกป้องและส่งเสรมิค่�นิยมประช�ธิปไตยและสิทธมินษุยชน โดยระบวุ่�

 “รัฐบ�ลยึดมั่นในพันธกรณีที่มีต�มกฎบัตรสหประช�ช�ติสนธิสัญญ�และคว�มตกลงต่�งๆ  

ที่ประเทศไทยเป็นภ�คีและจะเน้นก�รปรับบทบ�ทของไทยให้เห็นเด่นชัดในคว�มกระตือรือร้นและ 

คว�มรับผิดชอบต่อประช�คมโลก...ร่วมมีบทบ�ทในเวทีระหว่�งประเทศ ในด้�นก�รคุ้มครองและส่งเสริม 

ค่�นิยมประช�ธิปไตยและสิทธิมนุษยชน” (ชวน หลีกภัย, 2540) 

วิกฤติเศรษฐกิจ ประชำธิปไตย และฐำนคิดนโยบำยต่ำงประเทศ

 นโยบ�ยนี้สะท้อนให้เห็นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งคว�มเป็นประช�ธิปไตย ปัญห�วิกฤติเศรษฐกิจ

ในปี พ.ศ. 2540 และก�รต่�งประเทศของไทย ฐ�นคิดในก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของไทยม�จ�ก

บริบทโดยตรงของกรอบก�รวิเคร�ะห์ท่ีม�ของปัญห�วิกฤติก�รณ์ท�งก�รเงิน โดยวิเคร�ะห์ต้นเหตุของ

วิกฤติดังกล่�วว่�ม�จ�กคว�มบกพร่องในก�รบริห�รร�ชก�รและนโยบ�ยท�งก�รเงินที่ข�ดคว�มโปร่งใส  
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ธรรม�ภิบ�ลและปร�ศจ�กก�รตรวจสอบจ�กภ�คประช�ชน ซึ่งหม�ยรวมถึงคว�มไม่เป็นประช�ธิปไตย 

ในประเทศไทยในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� ดังนั้นจึงเป็นโอก�สที่ดีของรัฐบ�ลที่จะแก้ไข จัดระเบียบท�งก�รเมือง

และนำ�เสนอกรอบคิดเรื่องนโยบ�ยต่�งประเทศใหม่เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นในประช�คมระหว่�งประเทศ 

ให้คืนกลับม� อนึ่ง รัฐบ�ลยังได้รับอิทธิพลจ�กก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือได้ว่� 

มีรูปแบบและกระบวนก�รร่�ง รวมถึงเนื้อห�ส�ระที่เป็นประช�ธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 

 ดังนั้นแนวคิดในก�รบริห�รร�ชก�รของรัฐบ�ลชวน หลีกภัยในขณะนั้น จึงให้เป็นคว�มสำ�คัญ

กับคว�มเป็นประช�ธิปไตย และมีคว�มเชื่อว่�ก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจ�กวิกฤติเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นได้

ก็ด้วยคว�มโปร่งใสของก�รบริห�รร�ชก�รที่มีคว�มน่�เชื่อถือและภ�ยใต้มีส่วนร่วมของภ�คประช�ชน  

ซึ่งเป็นค่�นิยมพื้นฐ�นของหลักคิดประช�ธิปไตย และม�กไปกว่�นั้น กระบวนก�รประช�ธิปไตยและ 

ก�รปฏิรูปและเปิดกว้�งในด้�นก�รเมืองจะเป็นท�งออกของภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่� ทำ�ให้เศรษฐกิจ 

ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบฟื้นตัวได้ในที่สุด (Paribatra, 2013)

 น�ยสริุนทร์ พิศสวุรรณ รฐัมนตรีว่�ก�รกระทวงก�รต่�งประเทศในขณะนัน้ กล่�วเสรมิแนวคว�มคดิ 

ดงักล่�วว่� ก�รรวบรวมแนวคว�มคิด และคว�มสำ�คญัของสิทธมินษุยชนเข้�ม�สู่นโยบ�ยต่�งประเทศทำ�ให้

เกิดคว�มเข้�ใจได้ว่�ประเทศไทยสนับสนุนสิ่งเหล่�นี้ เนื่องจ�กมีคว�มเชื่อว่�สังคมที่เค�รพในหลักก�ร 

สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติของประช�ธิปไตยยังมีกระบวนก�รและแนวท�งที่เหม�ะสมและมั่นคง 

ในก�รแก้ไขปัญห� (Surin, 2542, p. 224) รฐับ�ลเช่ือว่�ก�รยดึมัน่ในสิทธมินษุยชนและก�รเป็นประช�ธิปไตย 

จะเป็นแนวท�งค้นห�ท�งออกให้กับปัญห�ที่กำ�ลังเกิดขึ้นกับทั้งในระดับประเทศและระหว่�งประเทศ  

ในอีกท�งหนึ่งรัฐบ�ลส่งเสริมบทบ�ทของ NGOs สื่อและองค์กรภ�คประช�สังคมอื่นๆ เพิ่มม�กขึ้น  

รวมถงึก�รสร้�งคว�มร่วมมอืกบัองค์ก�รระหว่�งประเทศ เช่น UNHCR ในก�รช่วยเหลือผู้ล้ีภยัท�งก�รเมอืง

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นเข้�สู่ประเทศไทย พร้อมกันน้ีรัฐบ�ลยังได้ดำ�เนินนโยบ�ยสนับสนุนกิจก�รของ

ประช�คมโลกท�งด้�นประช�ธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในหล�ยเวทีคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศอีกด้วย 

อ�ทิ ก�รได้รับเลือกตั้งเป็นสม�ชิกคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ (UN Commission on 

Human Rights) ระหว่�งปี ค.ศ. 2001 ถงึ 2003 และก�รได้รับสถ�นะเป็นผู้สงัเกตก�รณ์องค์ก�รที่ประชุม

แห่งโลกมุสลิม (Organization of the Islamic Conference) ในปี ค.ศ. 1998 รวมถึงก�รส่งกองกำ�ลัง

รักษ�สันติภ�พไปยังติมอร์เลสเต เป็นต้น (กระทรวงก�รต่�งประเทศ, 2543)

 ในส่วนบทบ�ทของไทยในอ�เซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก�รให้คว�มสำ�คัญในค่�นิยม

คว�มเป็นประช�ธปิไตยและสทิธมินษุยชนเป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศไทยรเิริม่แนวท�งก�รดำ�เนนินโยบ�ย

ต่�งประเทศแบบก�รเกีย่วพนัอย่�งยดืหยุน่ (Flexible Engagement) โดยน�ยสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรี
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กระทรวงก�รต่�งประเทศในขณะนั้น ได้กล่�วต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียนที่กรุงมะนิล� 

ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 24 กรกฎ�คม ค.ศ. 1998 โดยมีใจคว�มสำ�คัญว่� 

 “วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้แสดงให้เห็นถึงก�รพ่ึงพิงซ่ึงกันและกันของทุกประเทศ 

ในยุคโลก�ภิวัตน์ ด้วยเหตุน้ีสม�ชิกอ�เซียนจึงควรหันกลับม�ให้คว�มสำ�คัญต่อเหตุผลท่ีทุกประเทศ 

จัดตั้งอ�เซียนข้ึนม� เพื่อท่ีจะเพ่ิมคว�มร่วมมือและพัฒน�นวัตกรรมท�งคว�มคิดใหม่ๆ เพ่ือให้กรอบ 

คว�มร่วมมืออ�เซียนประสบคว�มสำ�เร็จย่ิงขึ้น อ�เซียนต้องก�รคว�มเกี่ยวโยงที่แนบแน่นม�กขึ้น 

และต้องก�รก�รปรบัตวัต่อก�รเปลีย่นแปลงอย่�งเท่�เทยีม สม�ชกิอ�เซยีนจำ�เป็นต้องมนีโยบ�ยทีย่ดืหยุน่ 

เพื่อที่จะบรรลุเป้�หม�ยของก�รจัดตั้งอ�เซียน” (Surin, 1997)

 รัฐบ�ลไทยเชื่อเป็นอย่�งยิ่งว่�ประเทศสม�ชิกอ�เซียนต้องเกี่ยวพันกันอย่�งยืดหยุ่นเพื่อที่จะ

ส�ม�รถรับมือกับปัญห�เศรษฐกิจโลกและปัญห�ข้�มช�ติต่�งๆ ได้ โดยหนท�งเดียวที่อ�เซียนจะส�ม�รถ

เป็นองค์กรระดับภูมิภ�คท่ีรวมตัวกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พคือก�รเปิดกว้�งต่อสม�ชิกในก�รช่วยกัน 

แก้ปัญห�ต่�งๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภ�ค เนื่องจ�กที่ผ่�นม� นโยบ�ยก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน 

ของประเทศสม�ชิกไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ข้�มช�ติต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังปัญห�ก�รขัดขว�งท�งด้�นเศรษฐกิจ 

วิกฤติที่คลุมเครือ ก�รเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชน ก�รค้�มนุษย์และปัญห�ก�รค้�ย�เสพติดได้อย่�ง 

ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ท่ีควร แม้ว่�ปัญห�เหล่�นี้จะมีต้นเหตุม�จ�กปัญห�ภ�ยในประเทศ แต่ก็เป็นเรื่อง 

ที่จำ�เป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบในก�รถกเถียงเพื่อห�ท�งแก้ไข8

 เหตุผลหลัก 2 ประก�รที่ผลักดันให้ประเทศไทยในช่วงที่ น�ยชวน หลีกภัย เป็นน�ยกรัฐมนตรี

ริเริ่มก�รใช้ก�รทูตแบบ Flexible Engagement คือ หนึ่ง นโยบ�ยนี้เกิดม�จ�กปัญห�ที่ประเทศไทย 

ต้องประสบ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่คือวกิฤตเิศรษฐกจิท่ีเกดิขึน้ในปี ค.ศ. 1997 ซึง่มนียัและผลกระทบข้�มช�ติ

อย่�งแท้จริง คว�มประม�ทและไม่รอบคอบท�งนโยบ�ยท�งก�รเงินของไทยได้สร้�งผลกระทบไม่ใช่เพียง

ประเทศไทยเท่�นั้น ห�กแต่เป็นประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คและนอกภูมิภ�ค ดังนั้นก�รยอมรับ 

ในปัญห� และห�รอืแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกัน จึงเป็นท�งออกทีส่ำ�คญัทีส่ดุ และ สอง เป็นก�รสะท้อน

ค่�นิยมท�งก�รเมืองของไทยในขณะนั้นซึ่งเน้นหนักในก�รเป็นประช�ธิปไตยและเค�รพในสิทธิมนุษยชน 

8 ข้อเสนอของรัฐบ�ลไทยได้รับก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์รวมถึงตั้งข้อสงสัยม�กม�ยในหมู่ผู้กำ�หนดนโยบ�ยระดับสูงของช�ต ิ
 สม�ชิกอ�เซียน ซ่ึงเกรงว่�ก�รยอมรับหลักก�รดังกล่�วจะขัดต่อหลักปฏิบัติของอ�เซียนในก�รไม่แทรกแซงกิจก�ร 
 ภ�ยในซึง่กนัและกนั นอกจ�กนัน้ข้อเสนอของประเทศไทยยงัอ�จขดักับวธิปีฏิบตัใินแนวท�งแก้ปัญห�ทีอ่�เซยีนนยิมใช้  
 “ก�รทูตแบบเงียบ” (Quite Diplomacy) ซึ่งอ�จจะเกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งช�ติสม�ชิกในที่สุด (Haacke, 2006)  
 อย่�งไรก็ต�ม ก�รส่งเสริมแนวท�งก�รเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ของอ�เซียนในครั้งนี้ได้สร้�งคว�มตระหนักร่วมถึงปัญห� 
 ข้�มช�ติขึน้ ภยัคกุค�มคว�มมัน่คงรปูแบบใหม่ซึง่ได้รบัคว�มสนใจอย่�งกว้�งขว�งในห้วงแห่งก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซยีน



155กรณีศึกษา 2: ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

ซึง่ก�รจดัทำ�และประก�ศใช้รฐัธรรมนญูปี พ.ศ. 2540 เป็นตวัอย่�งทีเ่หน็ได้ถงึสภ�วะแวดล้อมท�งก�รเมอืงไทย 

ได้ดท่ีีสดุ นอกจ�กน้ันวกิฤตเิศรษฐกจิได้ส่งผลกระทบต่อรฐับ�ลไทยให้ต้องผลกัดนัก�รปฏริปูหล�ยภ�คส่วน 

ในประเทศรวมไปถึงก�รปฏิรูปนโยบ�ยต่�งประเทศ น�ยสุรินทร์ พิศสุวรรณเชื่อว่�ก�รดำ�เนินก�รทูต 

แบบ Flexible Engagement จะส�ม�รถฟ้ืนฟูชือ่เสียงประเทศไทยทีเ่สียไปเพร�ะก�รเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ

ในปี พ.ศ. 2540 ก�รยอมรับในรัฐบ�ลไทยของประช�คมโลกจึงเป็นแรงผลักดันสำ�คัญของรัฐบ�ลไทย 

ให้ดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศในทิศท�งดังกล่�วอีกประก�รหนึ่ง (Acharya, 2009, pp. 129-134) 

กรอบนโยบำยไทยต่อเมียนมำ และกำรจัดรูปแบบกำรด�ำเนินนโยบำย

 ในขณะที่เหตุผลของก�รดำ�เนินนโยบ�ยแบบ Flexible Engagement ม�จ�กก�รคำ�นึงถึง 

ก�รเพิม่ขึน้ของปัญห�คว�มมัน่คงข้�มช�ตใินระดบัภมูภิ�ค สำ�หรบัประเทศไทย เมือ่ฐ�นคดิก�รดำ�เนนิกจิก�ร 

ท�งก�รเมอืงของไทยภ�ยใต้ก�รบรหิ�รร�ชก�รของรัฐบ�ลชวน หลีกภยั ประกอบด้วยบริบทท�งก�รเมอืง

ภ�ยในที่ได้รับอิทธิพลของกระแสประช�ธิปไตยที่กำ�ลังเฟื่องฟู ปัญห�จ�กเมียนม� ไม่ว่�จะเป็นก�รสู้รบ

ต�มแนวช�ยแดน ผู้ลี้ภัยและปัญห�ย�เสพติด ถูก “มอง” ว่�เป็นภัยต่อคว�มมั่นคงของประเทศ และ 

ที่สำ�คัญม�กไปกว่�นั้นคือ ปัญห�ดังกล่�วมีมูลเหตุม�จ�กคว�มไม่เป็นประช�ธิปไตยในเมียนม� 

 รัฐบ�ลไทยมีคว�มมั่นใจว่�ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่�งประเทศแบบ Flexible Engagement  

จะส�ม�รถทำ�ให้รฐับ�ลเมยีนม�หันม�สนใจปัญห�ช�ยแดนระหว่�งสองประเทศ โดย ม.ร.ว. สขุมุพนัธุ ์บรพัิตร  

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศได้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับปัญห�ช�ยแดนของสองประเทศไว้ 

โดยมีใจคว�มสำ�คัญว่� ประเทศไทยได้ตระหนักเรื่องปัญห�ช�ยแดนระหว่�งสองประเทศเพร�ะเมียนม�

เป็นทั้งประเทศรอบบ้�นและประเทศสม�ชิกอ�เซียน ปัญห�คว�มไร้เสถียรภ�พในประเทศ นอกประเทศ 

รอบบ้�นย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ไม่ว่�จะเป็นปัญห�ก�รปะทะกันบริเวณช�ยแดนหรือ 

ก�รอพยพลี้ภัยของผู้ที่ถูกบีบบังคับให้ต้องออกจ�กถ่ินท่ีอยู่เดิม ขณะเดียวกันประเทศไทยก็กำ�ลังเผชิญ 

กับปัญห�ท�งก�รเงินและเศรษฐกิจอย่�งใหญ่หลวง ประเทศไทยไม่ส�ม�รถจัดห�งบประม�ณเพื่อรับมือ

กับภ�ระท�งคว�มมั่นคงหรือก�รให้คว�มช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมได้อย่�งเพียงพอ นโยบ�ยดังกล่�ว

เป็นก�รส่งสัญญ�ณอย่�งชัดเจนต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยกันเมียนม� ซึ่งก็ทำ�ให้ฝ่�ยหลัง 

มคีว�มวติกกงัวลถงึโอก�สทีป่ระเทศไทยและช�ติอ�เซียนอืน่ๆ จะแสดงคว�มเหน็และวจิ�รณ์ปัญห�ท�งก�รเมือง 

และเศรษฐกิจในประเทศ 

 หลกัก�รไม่แทรกแซงท�งก�รเมอืงระหว่�งสม�ชกิอ�เซียนถอืเป็นหลักชยัสำ�คญัสำ�หรับเมยีนม�

ในก�รมีบทบ�ทในเวทีระหว่�งประเทศ ปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองและเชื้อช�ติภ�ยในประเทศ 
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ทำ�ให้เมียนม�มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รแทรกแซงของประเทศอื่นๆ9 โดยเฉพ�ะมห�อำ�น�จม�นับต้ังแต ่

ได้รับเอกร�ช ก�รรฐัประห�รและเปลีย่นแปลงระบบก�รปกครองเป็นสงัคมนยิมในปี ค.ศ. 1962 ยิง่ตอกยำ�้

ถึงจุดยืนท�งก�รเมืองระหว่�งประเทศดังกล่�ว จะเห็นได้ว่�แม้เมียนม�ได้รับก�รเชิญชวนให้เข้�เป็น 

สม�ชิกก่อตั้งของอ�เซียน รัฐบ�ลเนวินมีคว�มกังวลว่�ก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกอ�เซียนจะเปิดโอก�สให้

ประเทศต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่คอืประเทศมห�อำ�น�จเข้�ม�มอีทิธพิล จนต้องปฏเิสธก�รเข้�ร่วมอ�เซียน

ไปในท่ีสดุ (Myoe, 2006) โดยเมยีนม�ได้ส่งสญัญ�ณให้รูว่้�เมยีนม�จะเข้�ร่วมอ�เซยีนกต่็อเมือ่ประเทศไทย

มีคว�มสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอินโดจีนอันได้แก่ ล�ว เวียดน�มและกัมพูช�  

ม�กไปกว่�นั้น ก�รท่ีสหรัฐฯ ส�ม�รถต้ังฐ�นทัพทห�รในประเทศไทยเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่� 

ช�ติมห�อำ�น�จยังส�ม�รถเข้�ม�แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของภูมิภ�ค ห�กต้องก�รให้เมียนม�เข้�ร่วม 

ในกรอบคว�มร่วมมืออ�เซียน ภูมิภ�คนี้จะต้องปลอดจ�กก�รแทรกแซงของมห�อำ�น�จก่อน ถึงแม้ว่� 

ก�รแทรกแซงท�งก�รเมอืงของมห�อำ�น�จจะลดลงในช่วงหลังสงคร�มเยน็ส้ินสุด เมยีนม�เองกย็งัคงเน้นยำ�้ 

ถึงหลักก�รดังกล่�วในเวทีอ�เซียนตั้งแต่ภ�ยหลังของก�รเข้�เป็นสม�ชิกในปี ค.ศ. 1997 

 แนวคิดท�งก�รเมืองภ�ยในที่เน้นองค์ประกอบของคว�มเป็นประช�ธิปไตยส่งผลสำ�คัญต่อก�ร 

“มอง” และ “จัดก�ร” ปัญห�ข้�มแดนต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึนต�มแนวพรมแดนไทย-เมียนม� ซ่ึงถูกทำ�ให้ 

เป็นท�งก�รและเป็นไปต�มหลกัก�รหน้�ทีค่ว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นร�ชก�รอย่�งเคร่งครัด กล่�วคอื 

ในด้�นก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ รัฐบ�ลของน�ยกชวน หลีกภัย พย�ย�มปฏิรูปกระบวนก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยก�รต่�งประเทศให้มคีว�มโปร่งใสและมคีว�มเป็นสถ�บนัม�กยิง่ขึน้ น�ยชวนได้ลดบทบ�ท

ของกองทัพในก�รเมืองภ�ยในและนโยบ�ยต่�งประเทศ โดยน�ยกชวนเป็นพลเรือนคนสอง ต่อจ�ก  

ม.ร.ว. เสนย์ี ปร�โมช ทีด่ำ�รงตำ�แหน่งรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงกล�โหม และในกระบวนก�รกำ�หนดนโยบ�ย

ต่�งประเทศ น�ยกชวนได้มอบหม�ยให้เป็นหน้�ทีข่องกระทรวงก�รต่�งประเทศอย่�งเตม็ท่ีในก�รว�งกรอบ

และดำ�เนินนโยบ�ยต่อเมียนม� ไม่เหมือนรัฐบ�ลที่ผ่�นๆ ม�ที่จะเปิดโอก�สให้ทห�รเข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในดำ�เนินคว�มสัมพันธ์กับประเทศเมียนม� เห็นได้ชัดเจนจ�กเหตุก�รณ์ปะทะกันระหว่�งทห�รไทย 

และทห�รเมยีนม�ในปี ค.ศ. 2001 รฐับ�ลไม่เลอืกทีจ่ะใช้น�ยทห�รระดับสงูของไทยซ่ึงมคีว�มสมัพนัธ์ใกล้ชดิ 

กับผู้นำ�ทห�รเมียนม�มีบทบ�ทในก�รติดต่อกับฝั่งเมียนม�เพื่อบรรเท�และแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้ง  

โดยมองว่�ก�รเจรจ�ต้องเป็นหน้�ทีข่องกระทรวงก�รต่�งประเทศและก�รตอบโต้ต�มสถ�นก�รณ์ในพืน้ที่

เป็นหน้�ที่ของกองทัพไทยที่จะต้องทำ�ต�มขั้นตอนท�งด้�นคว�มมั่นคง 

9 องค์คว�มรู้และข้อโต้แย้งท�งทฤษฎีอันสัมพันธ์กับก�รแทรกแซงระหว่�งประเทศกับเมียนม�ปร�กฏอยู่อย่�งน่�สนใจ 
 และเป็นระบบใน Holliday (2011)
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กำรยึดสถำนทูตเมียนมำประจ�ำประเทศไทยปี ค.ศ. 1999
 แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รยดึสถ�นทตูและจบัตัวประกนัทีส่ถ�นทตูเมยีนม�ประจำ�ประเทศไทย
ในปี ค.ศ. 1999 ของรัฐบ�ลไทย เป็นอีกตัวอย่�งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวท�งก�รดำ�เนินนโยบ�ย 
ต่อเมียนม� โดยเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม ค.ศ. 1999 กลุ่มพลังนักรบนักศึกษ�ผู้ห�ญกล้�แห่งพม่� (Vigorous 
Burmese Student Warrior - VBSW) ซึ่งจัดตั้งโดยนักศึกษ�ช�วเมียนม�เพื่อต่อต้�นรัฐบ�ลทห�รเมีย
นม� เข้�ยดึสถ�นทตูเมยีนม�ประจำ�ประเทศไทย เนือ่งม�จ�กคว�มไม่พอใจต่อกลุม่ก�รเคลือ่นไหวท�งก�ร
เมอืงของนกัศกึษ�อืน่ๆ ทีเ่ริม่ให้คว�มสำ�คญักบัก�รใช้สนัตวิธิ ีก่อนหน้�เหตกุ�รณ์ท่ีกรงุเทพฯ ไม่น�น VBSW 
ได้ประก�ศเจตน�รมณ์ของก�รก่อตั้งและเคลื่อนไหวว่�เป็นก�รสร้�งแนวร่วมของนักศึกษ�ผู้เคลื่อนไหว 
เพื่อประช�ธิปไตย เพื่อต่อสู้กับก�รปกครองของรัฐบ�ลทห�รและสม�ชิกแนวร่วมทุกคนจะร่วมกันต่อสู้
จนกว่�จะได้ม�ซึ่งประช�ธิปไตยในเมียนม� (Kuchner, 2003, pp. 395-396)10

 นอกจ�กน้ัน VBSW ได้ออกแถลงก�รณ์ว่� เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่จัดต้ังขึ้นม�ใหม่ซ่ึงไม่ได ้
มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รเรียกร้องประช�ธิปไตยของน�ง ออง ซ�น ซู จี ผู้นำ�พรรคสันนิบ�ตประช�ธิปไตย 
(National League for Democracy - NLD) และก�รเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองของ ABSDF หรือองค์กร
นักศึกษ�ทั่วไป ซึ่งดำ�เนินง�นอยู่ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกของเมียนม� และยังได้ประก�ศถึงเจตน�รมณ์ 
อย่�งชัดเจนในก�รต่อสู้เพื่อประช�ธิปไตยและปฏิเสธก�รปกครองของรัฐบ�ลทห�รเมียนม� เน่ืองจ�ก
รัฐบ�ลทห�รเมียนม�ได้กดขี่ข่มเหงและปฏิเสธสิทธิท�งก�รเมืองของประช�ชนม�อย่�งย�วน�น (มติชน 
สุดสัปด�ห์, 5 ตุล�คม 2542) และก�รปฏิบัติก�รในครั้งน้ันก็เพ่ือให้รัฐบ�ลน�น�ช�ติรวมถึงชุมชนและ
องค์กรต่�งๆ โดยเฉพ�ะรฐับ�ลทห�รเมยีนม�ตระหนกัว่�ก�รกระทำ�นีเ้ป็นวธิกี�รเปล่ียนแปลงท�งก�รเมอืง
ในเมียนม�

 เหตุก�รณ์ในครั้งนี้ยุติลงได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อ เมื่อกลุ่มผู้จับตัวประกันยอมรับในข้อเสนอ 
ของรัฐบ�ลไทยที่จะแลกตัวประกันที่ถูกจับอยู่กับรัฐมนตรีของไทย เพื่อรับประกันว่�พวกเข�จะถูกส่งกลับ
พรมแดนเมียนม�อย่�งปลอดภยั หลงัจ�กนัน้รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงต่�งประเทศ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ์บริพัตร  
พร้อมด้วยข้�ร�ชก�รกระทรวงมห�ดไทยและน�ยตำ�รวจอีก 3 น�ยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นำ�ผู้ก่อก�ร 
กลุ่มดังกล่�วไปส่งยังช�ยแดนเมียนม� ถึงแม้ว่�รัฐบ�ลเมียนม�จะอนุญ�ตให้ใช้ม�ตรก�รข้ันเด็ดข�ด 
กับผู้ก่อก�รเหล่�นั้น แต่รัฐบ�ลไทยกลับเลือกใช้แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�โดยสันติวิธี ด้วยก�รเจรจ�และ
แลกตัวประกัน11

10 ในจำ�นวน 18 คนของผู้ก่อตั้งก็มีน�ย San Naing ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อก�รยึดสถ�นทูตเมียนม�ประจำ�ประเทศไทย  
 เป็นหนึ่งในสม�ชิก น�ย San Naing เคยก่อเหตุรุนแรงในก�รจี้เครื่องบินของส�ยก�รบินภ�ยในของเมียนม�ม�ลง 
 ที่สน�มบินอู่ตะเภ�ในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งภ�ยหลังถูกจับกุมตัวโดยรัฐบ�ลไทย The Nation (29 August 2000).
11 โปรดพิจ�รณ�ร�ยละเอียดกระบวนก�รเจรจ�ได้ที่ พินิตพันธุ์ บริพัตร (2552)
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 ก�รแก้ไขปัญห�โดยสันติวิธีของรัฐบ�ลไทยต่อกลุ่มนักศึกษ�ช�วเมียนม�มีคว�มสัมพันธ ์

กับพื้นฐ�นท�งนโยบ�ยต่�งประเทศของรัฐบ�ลไทยในสมัยรัฐบ�ลพรรคประช�ธิปัตย์ ซ่ึงให้คว�มสำ�คัญ 

กับหลักก�รประช�ธิปไตย โดยจะเห็นได้ว่� ไม่ว่�จะเป็นน�ยกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย รองน�ยกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศต่�งเห็นว่� ก�รยึด

สถ�นทูตเป็นก�รกระทำ�ที่บ่งบอกถึงสถ�นก�รณ์ที่บีบคั้นอย่�งม�กในระบอบก�รปกครองที่ไม่เป็น

ประช�ธิปไตยในประเทศเมียนม� ซึ่งก็ส่งผลประก�รสำ�คัญต่อคว�มรู้สึกเห็นใจต่อกลุ่มผู้ก่อก�รโดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งเมื่อ น�ยสนั่น ขจรประส�สน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยในขณะนั้น กล่�วว่� “เร�ถือว่�

คนพวกนี้คือนักศึกษ�ที่เรียกร้องประช�ธิปไตย ไม่ใช่ผู้ก่อก�รร้�ย” (ข่�วสด, 3 ตุล�คม 2542)

 กรอบนโยบ�ยต่�งประเทศของไทยดังกล่�วนั้น ทำ�ให้รัฐบ�ลไทย ในท�งหนึ่งต้องก�ร 

แสดงคว�มวติกกงัวลต่อปัญห�ท�งก�รเมอืงภ�ยในของประเทศเมยีนม� ไม่ว่�จะเป็นก�รละเมดิสทิธมินุษยชน 

หรือก�รพัฒน�ก�รไปสู่คว�มเป็นประช�ธิปไตย ในอีกท�งหนึ่ง นโยบ�ยส่งผลให้ทัศนคติของผู ้นำ� 

ท�งก�รเมืองไทย มีคว�มเห็นอกเห็นใจกับผู้ต้องก�รเรียกร้องประช�ธิปไตยในประเทศเมียนม�ม�กข้ึน  

ซึง่อดตีผูน้ำ�องค์กร ABSDF เสนอแนะไปในแนวท�งเดียวกนัว่� ก�รดำ�เนนิกิจก�รท�งก�รเมืองเพือ่เรยีกร้อง 

ประช�ธิปไตยในเมียนม�ในประเทศไทยจะเป็นอย่�งไรและมีสิทธิม�กน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบ�ย 

ต่�งประเทศไทยต่อเมยีนม�ในขณะนัน้ เพร�ะฉะน้ัน จะสังเกตเหน็ได้ว่�ก�รดำ�เนนิกจิก�รท�งก�รเมอืงของ 

กลุ่มนักศึกษ�จะมีคว�มเป็นอิสระม�กกว่�ในรัฐบ�ลของพรรคประช�ธิปัตย์ เพร�ะนโยบ�ยมีคว�มเห็นอก

เห็นใจม�กกว่� (Kyaw Yin Hlaing, 2004, p.410) ดังนั้นก�รเคลื่อนไหวและก�รเรียกร้องประช�ธิปไตย 

ในเมียนม�ในประเทศไทยจึงมีคว�มสัมพันธ์กับแนวนโยบ�ยภ�ยในและภ�ยนอกของประเทศไทย 

ในช่วงเวล�หนึง่เหตกุ�รณ์ในครัง้นีท้ำ�ให้รฐับ�ลเมียนม�ทร�บถงึจดุยนืของประเทศไทยต่อปัญห�คว�มเป็น

ประช�ธิปไตยภ�ยในของเมียนม� รัฐบ�ลเมียนม�ตัดสินใจปิดด่�นผ่�นแดนระหว่�งสองประเทศทันท ี

เพื่อเป็นก�รตอบโต้ท่�ทีของไทย

กำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน 

 ปัญห�ย�เสพติดเริ่มทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ของสองประเทศอยู ่ในสภ�วะตึงเครียดต้ังแต  ่

ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นม� รัฐบ�ลไทยประณ�มรัฐบ�ลทห�รเมียนม�บ่อยครั้งว่�ไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รปร�บปร�มและกำ�จัดก�รผลิตย�เสพติด รัฐบ�ลชวน หลีกภัย มีนโยบ�ยในก�รดำ�เนินง�นและ

ป้องกันตลอดจนแก้ไขปัญห�ย�เสพติดอย่�งจริงจัง อ�ทิก�รออกคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 

เพ่ือเป็นแผนแม่บทในก�รปร�บปร�มย�เสพติด รวมถึงแนวท�งก�รสร้�งเอกภ�พในก�รจัดก�รปัญห� 

ในเชิงนโยบ�ย ก�รลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจระหว่�งรัฐบ�ลไทยกับรัฐบ�ลกัมพูช� เวียดน�มและจีน  
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ว่�ด้วยคว�มร่วมมือในก�รควบคุมย�เสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประส�ทและส�รตั้งต้น นอกจ�กนั้น

ยังมีก�รดำ�เนินโครงก�รหมู่บ้�น/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติปลอดย�เสพติดและโครงก�รโรงเรียนสีข�ว

เฉลิมพระเกียรติปลอดย�เสพติด เป็นต้น

 ก�รบรรเท�ปัญห�ย�เสพติดต�มแนวช�ยแดนไทย-เมียนม�ได้รับคว�มสนใจจ�กรัฐบ�ล  

โดยได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รปร�บปร�มย�เสพตดิ (ปปส.) กระทรวงมห�ดไทย โดยผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดั  

และกองทัพบก เป็นหน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินง�น รวมถึงก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์สกัดกั้น  

ปร�บปร�มย�เสพตดิช�ยแดนภ�คเหนอื พ.ศ. 2542-2544 โดยมุง่เน้นก�รแก้ไขปัญห�ลกัลอบนำ�เข้�ย�เสพตดิ 

ท�งบริเวณช�ยแดนภ�คเหนือ 7 จังหวัดและได้มอบหม�ยให้แม่ทัพภ�คที่ 3 เป็นผู้อำ�นวยก�รประส�น 

ก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติดช�ยแดนภ�คเหนือและจัดตั้งศูนย์อำ�นวยก�รฯ ขึ้นที่กองทัพ 

ภ�คที่ 3 เป็นต้น (สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี, 2541) ต่อม�ในส่วนของกองทัพบกไทย ได้มีก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มนโยบ�ยรฐับ�ลเรือ่งก�รปร�บปร�มย�เสพติด เห็นได้จ�กก�รประก�ศกำ�หนดภ�รกจิกองทัพบกในก�ร

ดำ�เนินง�นป้องกนัและปร�บปร�มย�เสพตดิให้สอดคล้องกบัรฐับ�ลและจดัตัง้ศนูย์ป้องกันและปร�บปร�ม

ย�เสพตดิกองทพับก รวมถงึศนูย์ป้องกนัและปร�บปร�มย�เสพติดกองทพัภ�ค (กองทพับก, 2541, 2543) 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่� ในช่วงก�รบริห�รร�ชก�รของรัฐบ�ลชวน หลีกภัย กองทัพไทยได้รับมอบหม�ยให้ 

ดำ�เนินก�รสกัดกั้นและปร�บปร�มขบวนก�รในก�รจัดก�รกับปัญห�ระหว่�งพรมแดนสองประเทศ 

อย่�งเป็นรูปธรรม

 ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รปร�บปร�มย�เสพติด พร้อมกับก�รมอบภ�รกิจในบริเวณพื้นที่ช�ยแดน

ให้กับกองทพั ตลอดจนก�รเลอืกให้ พลโท วฒันชัย ฉ�ยเหมอืนวงศ์ และ พลเอก สรุยทุธ์ จลุ�นนท์ เข้�ดำ�รง 

ตำ�แหน่งแม่ทัพภ�คที่ 3 และผู้บัญช�ก�รทห�รบก ต�มลำ�ดับ เป็นเสมือนก�รตอกยำ้�ในจุดยืนของรัฐบ�ล 

ในก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดอย่�งจริงจัง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบริเวณช�ยแดนไทยเมียนม� นอกเหนือจ�ก

นโยบ�ยของน�ยทห�รทัง้ 2 คน ในก�รเอ�จริงเอ�จงักับก�รปร�บปร�มย�เสพตดิ น�ยทห�รทัง้ 2 ยงัได้รบั 

ก�รกล่�วข�นว่�เป็นทห�รอ�ชีพ ซึ่งห�กพิจ�รณ�ในบริบทของคว�มสัมพันธ์ไทยเมียนม� ก�รดำ�เนิน 

คว�มสัมพันธ์จึงเป็นหน้�ท่ีของพลเรือนเป็นสำ�คัญ (ว�สน� น�น่วม, 2550, หน้� 167-188) ทำ�ให้ 

ก�รดำ�เนนิม�ตรก�รอันเกีย่วกับคว�มมัน่คงช�ยแดนจึงมลีกัษณะทีป่ระนปีระนอมน้อยกว่�ในช่วงอืน่ๆ ม�ก 

 นอกจ�กนั้นคว�มเข้มข้นในก�รปร�บปร�มย�เสพติดตลอดแนวช�ยแดนไทย-เมียนม�ของ 

กองทัพไทย จะสังเกตเห็นได้จ�กแนวนโยบ�ยรัฐบ�ล ก�รมอบหม�ยหน้�ที่คว�มรับผิดชอบให้แก่กองทัพ 

รวมถึงก�รแต่งตั้งน�ยทห�รระดับสูงแล้วนั้น ก�รก่อต้ังกองกำ�ลังพิเศษ 399 เป็นกองกำ�ลังเฉพ�ะกิจที่ม ี

หน้�ที่เฉพ�ะในก�รปร�บปร�มย�เสพติดต�มแนวช�ยแดน ซึ่งมีคว�มร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯ และ 

หน่วยปร�บปร�มย�เสพติดอย่�ง DEA ยิง่เป็นสัญญ�ทีบ่่งบอกจุดยนืของรัฐบ�ลและกองทพัไทยอย่�งชดัเจน 
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และกเ็ป็นผลง�นของ พลเอก สรุยทุธ์ จลุ�นนท์ ในก�รนำ�เสนอข้อมลูเก่ียวกบัก�รผลติย�เสพตดิในเมืองยอน 

ของเมียนม� ในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับปัญห�ย�เสพติดในปี พ.ศ. 2544 ซ่ึงในขณะนั้น  

อยู ่ในว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แม้กระทั่งในช่วงแรก 

ของก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีมีคว�มคิดเห็นไปในแนวท�งของกองทัพและช้ีเป้�ว่�รัฐบ�ลเมียนม�

มีส่วนเก่ียวข้องกับสถ�นก�รณ์ย�เสพติดภ�ยในประเทศไทย หลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

ดังกล่�ว น�ยกทักษิณได้ออกนโยบ�ยในก�รใช้ระบบสอดส่องตรวจตร�ผ่�นด�วเทียมในก�รติดต�ม 

และวิเคร�ะห์พัฒน�ก�รเกี่ยวกับก�รผลิตย�เสพติดในเมียนม�และใช้ในก�รติดตมก�รขนส่งย�เสพติด

บริเวณช�ยแดน (ว�สน� น�น่วม, 2550, หน้� 180-188)

 ถึงแม้ว่�กองทัพไทยจะไม่ได้มุ่งหวังท่ีจะเผชิญหน้�กับกองกำ�ลังแห่งช�ติของเมียนม� แต่ก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มขบวนก�รค้�ย�เสพติดช�ยแดน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกองกำ�ลัง USWA หรือ ว้�แดง 

ทำ�ให้กองทัพเข้�ไปเผชิญหน้�กับกองทัพเมียนม�อย่�งหลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจ�กป้องกันช�ยแดนของไทย

ปฏิบัติก�รอยู่ในบริบทของคว�มขัดแย้งระหว่�งชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่�งๆ อย่�งเช่น กองกำ�ลัง USWA และ

กองกำ�ลงั SSA รวมถงึคว�มขดัแย้งระหว่�งรฐับ�ลเมยีนม�กบัชนกลุม่น้อยโดยเฉพ�ะในกรณขีองกองกำ�ลงั 

SSA ที่พย�ย�มต่อสู่กับรัฐบ�ล พร้อมกับก�รตัดเส้นท�งลำ�เลียงย�เสพติดของกองกำ�ลัง USWA เนื่องจ�ก

ฝ่�ยหลังและรัฐบ�ลเมียนม� มีคว�มสัมพันธ์อันดีต่อกัน (Kramer, 2007, pp. 37-53) เมื่อก�รปฏิบัติก�ร 

ของกองทัพไทยเกิดขึ้นบนบริบทคว�มขัดแย้งภ�ยในของเมียนม� ก�รเผชิญหน้�และคว�มหว�ดระแวง

ระหว่�งกองทพัและรัฐบ�ลไทยและเมยีนม�จึงเป็นเรือ่งย�กทีจ่ะหลกีเล่ียง ก�รปะทะกบัต�มแนวช�ยแดน

บ่อยครั้งในระหว่�งปี ค.ศ. 2000 ถึง 2002 จึงสร้�งคว�มไม่พอใจให้กับรัฐบ�ลเมียนม�อยู่ม�ก นำ�ม�ซึ่ง

ม�ตรก�รตอบโต้รัฐบ�ลไทย เช่น ก�รปิดด่�นและก�รยกเลิกสัมปท�นนักธุรกิจไทย โดยรัฐบ�ลเมียนม� 

มองว่�ก�รปฏบัิติก�รของไทยในท้�ยทีส่ดุได้เป็นประโยชน์และช่วยเหลอืกลุม่ต่อต้�นรฐับ�ลทห�รเมยีนม�

อย่�งกองกำ�ลัง SSA รัฐบ�ลทห�รเมียนม�มองว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วของกองทัพและรัฐบ�ลไทย  

เป็นก�รแทรกแซงกิจก�รภ�ยในของเมียนม� 

 ดงันัน้แนวท�งก�รปร�บปร�มย�เสพตดิต�มแนวช�ยแดนไทยเมยีนม� ประกอบกับก�รส่งเสรมิ

ค่�นยิมประช�ธิปไตยในระบบก�รเมอืงไทย ไม่ม�กก็น้อยจงึส่งผลต่อคว�มกระอกักระอ่วนในคว�มสัมพนัธ์

ร่วมถงึพฒัน�ก�รของคว�มขัดแย้งไปสูก่�รเผชญิหน้�ของท้ัง 2 ประเทศ ซึง่เกดิขึน้ในห้วงรอยต่อของรฐับ�ล

ชวน ไปสู่รัฐบ�ลทักษิณของประเทศไทย ถึงแม้ว่�ฝ่�ยหลังที่ได้รับก�รเลือกตั้งขึ้นม�ในปี พ.ศ. 2544 จะให้

คว�มสำ�คัญในก�รเป็นหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจกับประเทศรอบบ้�น ระบบบริห�รร�ชก�รที่ได้รับตกทอดม�

จ�กรัฐบ�ลก่อนหน้�ยังคงเป็นปัจจัยท�งโครงสร้�งท�งก�รเมืองภ�ยในท่ีกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ 

ของสองประเทศ อย่�งไรก็ต�มคว�มสำ�คัญของปัจจัยก�รเมืองภ�ยในอันมีอิทธิพลต่อคว�มขัดแย้ง 
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บริเวณช�ยแดนไทย-เมียนม�ปร�กฏให้เห็นอย่�งเด่นชัด เมื่อภ�ยในระยะเวล� 2 ปี ของก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

น�ยกรัฐมนตรีของทักษิณเริ่มมีก�รปรับทิศท�งนโยบ�ยทั้งไทยและต่�งประเทศให้เข้�ที่เข้�ท�งและ 

เป็นประโยชน์ต่อคว�มสมัพนัธ์ นโยบ�ยท่ีเน้นคว�มสำ�คญัของก�รพัฒน�ท�งด้�นเศรษฐกิจของประเทศไทย

อย่�งเร่งด่วน รวมถงึก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็และเสถยีรภ�พท�งก�รเมอืงของรัฐบ�ลไทยรักไทย กลับส่งผล

ท�งทัง้ท�งตรงและท�งอ้อมต่อก�รบรรเท�ปัญห�คว�มขดัแย้งและก�รเผชญิหน้�ได้อย่�งน่�สนใจดังจะได้

กล่�วต่อไป

นโยบำยต่ำงประเทศไทยต่อเมียนมำในยุครัฐบำล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 หลังจ�กก�รก้�วข้ึนม�สู่ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ออกนโยบ�ย 

เพื่อประช�ชนร�กหญ้�ด้วยคว�มรวดเร็ว โดยมีเป้�หม�ยในก�รเพิ่มระดับก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจ 

ของประเทศ หล�ยโครงก�รเป็นโครงก�รทีไ่ด้รบัก�รกล่�วว่�เป็นประช�นยิม (Phongpaichit and Baker, 

2008) เช่น ก�รพักชำ�ระหนี้ของเกษตรกรและโครงก�ร 30 บ�ทรักษ�ทุกโรค พร้อมกับก�รใช้ยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ประเทศท่ีให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถหลุดพ้นจ�ก 

ผลวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 นโยบ�ยเหล่�นี้เป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดท่ีมีร�กฐ�นม�จ�กก�ร 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อก�รดำ�เนินนโยบ�ยภ�ยในและต่�งประเทศ 

ในขณะนั้น

 ในส่วนของนโยบ�ยต่�งประเทศ รัฐบ�ลไทยสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้�นในฐ�นะ

หุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจและหุ้นส่วนท�งธุรกิจ (Chacavalpongpun, 2010) เพื่อที่จะกระชับและรักษ�ไว้ 

ซึ่งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจและคว�มสัมพันธ์ท่ีดีระหว่�งกันบนพ้ืนฐ�นของหลักก�รก�รไม่แทรกแซงกิจก�ร

ก�รเมืองภ�ยในระหว่�งกัน โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ น�ยสุรเกียรติ เสถียรไทย 

ได้แถลงนโยบ�ยด้�นก�รต่�งประเทศในส่วนของประเทศเพ่ือนบ้�น มีใจคว�มสำ�คัญว่� “ประเทศไทย

ต้องก�รกลับม�มีคว�มสัมพันธ์และกระชับคว�มสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้�นและประเทศ 

ในทวปีเอเชยีเพือ่ให้เกดิก�รพฒัน�ในระดบัน�น�ช�ติด้วยก�รดึงดูดประเทศต่�งๆ เข้�ม�สูก่รอบคว�มร่วมมอื 

เพื่อก�รพัฒน�ในทุกๆ ด้�น ทั้งในระดับทวิภ�คีและพหุภ�คี เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งกันในก�ร

แก้ไขปัญห�และมีผลประโยชน์ร่วมกันในทิศท�งที่สร้�งสรรค์ จริงใจและมีสันติภ�พระหว่�งกัน”

 ในท�งหนึ่งนโยบ�ยต่�งประเทศท่ีเน้นก�รพัฒน�เศรษฐกิจเป็นไปเพื่อก�รแสวงห�แหล่ง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและแรงง�นร�ค�ถูกในประเทศเพ่ือนบ้�น เพื่อใช้ในก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ

ก�รแข่งขันของเศรษฐกิจไทยหลังยุควิกฤติเศรษฐกิจภ�ยใต้กรอบก�รพัฒน�ประเทศของแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับท่ี 9 ในขณะเดียวกันรัฐบ�ลไทยก็ได้ออกยุทธศ�สตร์เศรษฐกิจในก�ร 
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ลดช่องว่�งท�งร�ยได้และเพิม่คว�มมัง่คัง่ในประเทศเพ่ือนบ้�น เพ่ือลดก�รทะลักเข้�ม�ของแรงง�นต่�งด้�ว

และอ�ชญ�กรรมท่ีเกี่ยวข้องอันจะส�ม�รถเกิดขึ้นต�มม� รัฐบ�ลทักษิณมองว่�คว�มร่วมมือท�งด้�น

เศรษฐกิจจะส�ม�รถขจัดปัญห�ภัยคว�มมั่นคงของประเทศ (Chacavalpongpun, 2010) อย่�งไรก็ต�ม

จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งๆ จะต้องเป็นไปอย่�งมีเอกภ�พโดยรัฐบ�ลที่มีเอกภ�พ 

 นโยบ�ยต่�งประเทศไทยต่อเมยีนม�ทีถ่กูรเิริม่ขึน้ม�ในช่วงก�รบรหิ�รร�ชก�รของน�ยกรฐัมนตรี 

พ.ต.ท. ทกัษิณ ชนิวตัรและรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ น�ยสรุเกยีรต ิเสถยีรไทย เป็นส่วนหนึง่ 

ของกรอบนโยบ�ยก�รทูตเชิงรุก (Forward Engagement) นโยบ�ยดังกล่�วให้คว�มสำ�คัญกับก�ร 

มองไปข้�งหน้�เพื่อกระชับคว�มร่วมมือ รักษ�สันติภ�พและคว�มมั่นคงระหว่�งสองประเทศ โดยใช ้

ก�รบูรณ�ก�รท�งด้�นเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อก�รค้�และก�รลงทุน เป็นปัจจัยนำ�และ 

ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (Sathirathai, 2001)

กรอบยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจไทยต่อเพื่อนบ้ำน

 เมียนม�มีคว�มสำ�คัญต่อผลประโยชน์แห่งช�ติของไทยภ�ยไต้ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน 

ของน�ยกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กล่�วคือ ก�รเป็นภัยคุกค�มของเมียนม�ส�ม�รถทำ�ล�ย 

คว�มสงบสุขและเสถียรภ�พในภูมิภ�คและประเทศไทยได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งลดบทบ�ทของไทยในก�ร 

กลับม�มีบทบ�ทนำ�ท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�ค เพร�ะฉะนั้นคว�มร่วมมือกันของไทยและเมียนม� 

มีคว�มสำ�คญัในก�รกระตุน้ก�รค้�และก�รลงทนุในภมูภิ�ค โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่กบัประเทศไทยเอง นอกจ�กนัน้  

ยังสำ�คัญต่อก�รบรรลุแนวคิดพื้นฐ�นของสังคมในแบบของน�ยกทักษิณ ซึ่งได้รับก�รกล่�วข�นว่�  

“Thaksinomic” ที่มองว่�รัฐบ�ลส�ม�รถสนับสนุนภ�คธุรกิจไทยในก�รแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกนิยม 

(Phongpaichit and Baker, 2004) น�ยกรัฐมนตรีมองว่�วิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ทำ�ให้รัฐบ�ล 

ต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจและต้องก�รให้ประเทศในภูมิภ�คร่วมมือกันม�กขึ้น  

แม้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม�จะอยู ่ในสภ�วะตึงเครียด แต่ด้วยเคร่ืองมือของรัฐบ�ล 

ในก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ ท้ังก�รเยือนของผู้นำ�ระดับสูง ก�รตั้งคณะกรรมก�รร่วมของสองประเทศ 

ทั้งในระดับผู ้ว�งนโยบ�ยและระดับผู ้ปฏิบัติง�นตลอดจนก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งด้�นเศรษฐกิจ  

รัฐบ�ลของน�ยกทักษิณส�ม�รถจัดก�รและลดคว�มตึงเครียดเหล่�นั้นได้

 หลักชัยสำ�คัญท่ีแสดงให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของสองประเทศคือก�รที่น�ยกรัฐมนตรี 

ของไทย เมียนม�รวมไปถึงล�วและกัมพูช�ร่วมกันลงน�มในปฏิญญ�พุก�ม (Pagan Declaration)  

ซึ่งมีเป้�หม�ยที่จะเปลี่ยนเขตพื้นที่ช�ยแดนของทั้ง 4 ประเทศให้เป็นเขตแห่งสันติภ�พ เสถียรภ�พและ 

มีคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจอย่�งมั่นคง ซ่ึงต่อม�พัฒน�เป็นกรอบคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและ 
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ก�รพัฒน� ในชื่อ กรอบยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอิรวดี เจ้�พระย� แม่นำ้�โขง (ACMECS) ซึ่ง 

เป็นแผนยุทธศ�สตร์ที่มีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ ก�รกระจ�ยร�ยได้และสร้�ง 

ก�รจ้�งง�นในพื้นที่เขตช�ยแดน คว�มร่วมมือดังกล่�วแสดงเห็นถึงคว�มไว้เนื้อเช่ือใจระหว่�งประเทศ

สม�ชิกที่มีม�กขึ้นจ�กในอดีตและยังเป็นหนท�งที่ประเทศไทยจะส�ม�รถลดปัญห�ก�รทะลักเข้�ม� 

ของแรงง�นพลดัถ่ินจ�กประเทศเพือ่นบ้�นท้ัง 3 เป็นก�รสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ให้กบัพืน้ทีช่�ยแดนของไทย

อีกด้วย12

 ACMECS มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งคว�มเจริญก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจ กระจ�ยร�ยได้และโอก�ส

ก�รจ้�งง�นในพืน้ทีช่�ยแดนของไทยและประเทศรอบบ้�น เพือ่ท่ีจะบรรลเุป้�ประสงค์ดงักล่�ว รฐับ�ลไทย

ได้ให้ก�รสนบัสนนุท�งด้�นเทคนกิและก�รให้เงินกูช่้วยเหลอืผ่�นโครงก�รทวภิ�คีและพหภุ�คภี�ยใต้กรอบ 

ACMECS คว�มช่วยเหลอืเหล่�นีม้เีป้�หม�ยเพือ่เพิม่คว�มรูแ้ละคว�มเข้มแขง็ท�งเศรษฐกจิในบรเิวณพืน้ที่

ช�ยแดน คว�มช่วยเหลือในรูปแบบของเงินให้เปล่�และเงินกู้ถูกให้เพ่ือแสดงถึงคว�มจริงใจของไทย 

ต่อประเทศรอบบ้�น ก�รสร้�งคว�มร่วมมือแบบเมืองพี่เมืองน้องระหว่�งเมืองที่ติดต่อกันบริเวณช�ยแดน 

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและก�รเชื่อมต่อถนน ก�รให้คว�มสนใจเขตเศรษฐกิจช�ยแดน ก�รทำ� 

ก�รเกษตรพันธะสัญญ�ภ�ยใต้โครงก�รท่ีมีเป้�หม�ยเพ่ือขย�ยคว�มมั่งคั่งของคนสองฝั ่งช�ยแดน 

ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงคว�มปร�รถน�ดีของไทย

 เป็นที่แน่นอนว่�แนวท�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับเมียนม� 

ของรัฐบ�ลทักษิณมีเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ท�งด้�นเศรษฐกิจของประเทศไทยและทำ�ให้

ประเทศไทยเป็นศนูย์กล�งของก�รพัฒน�เศรษฐกจิในอนภุมูภิ�คของผืนแผ่นดินแห่งเอเชยีอ�คเนย์ ถงึแม้ว่�

รัฐบ�ลได้ใช้ม�ตรก�รท�งเศรษฐกิจเป็นกรอบแนวท�งสำ�คัญในก�รบรรเท�ก�รเผชิญหน้�กับเมียนม�  

ซึ่งมองข้�มปัญห�ท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคงภ�ยในอื่นๆ ในเมียนม� ม�ตรก�รท�งก�รเมืองภ�ยใน 

ของรฐับ�ลไทยทีเ่กดิขึน้ในระยะเวล�เดยีว โดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจกต็�ม ได้มส่ีวนต่อก�รบรรเท�คว�มขดัแย้ง 

กับรัฐบ�ลเมียนม�ได้เป็นอย่�งดีด้วยเช่นกัน

12 นโยบ�ยต่�งประเทศของน�ยกทักษิณต่อเมียนม�ได้รับก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ในขณะเดียวกันว่�เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ 
 ของธรุกิจในเครอืของน�ยกทกัษณิเอง โดยในปี พ.ศ. 2545 บรษัิท Shin Satellite ได้ลงน�มในข้อตกลงในก�รสร้�งระบบ 
 โทรคมน�คมในประเทศเมยีนม�กบับรษิทั Bagan Cybertech ผูใ้ห้บรกิ�รอนิเทอร์เนต็ในเมยีนม�ทีบ่ริห�รจดัก�รโดย  
 Ye Naing We ลูกช�ยของน�ยกรัฐมนตรี พลเอก Khin Nyunt ของเมียนม� ในปีเดียวกัน BOI ของไทยได้อนุมัต ิ
 ก�รสนับสนุนโครงก�รลงทุนสร้�งด�วเทียม IPStar ของ Shin Crop เพื่อให้คว�มร่วมมือของสองบริษัทส�ม�รถ 
 ลดอัตร�ภ�ษีเงินได้จ�กต่�งประเทศที่อ�จจะถูกเรียกเก็บ ดังน้ันนโยบ�ยต่�งประเทศของไทยจึงไม่ได้สนองต่อ 
 ผลประโยชน์แห่งช�ติของประเทศไทยเท่�น้ัน แต่ยังสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของน�ยกรัฐมนตรีเองอีกด้วย  
 (พิจ�รณ�ร�ยละเอียดคว�มร่วมมือ ACMECS ได้ที่ กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ (2548)).
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กำรสร้ำงเสถียรภำพและควำมเข้มแข็งแก่รัฐบำล

 นอกเหนือจ�กก�รสร้�งกรอบยุทธศ�สตร์นโยบ�ยเพื่อกระตุ ้นก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ 

ทั้งระดับช�ติและท้องถิ่น รัฐบ�ลทักษิณยังมีคว�มพย�ย�มในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งก�รเมืองให้กับ

รฐับ�ลพรรคไทยรกัไทย ซึง่ถอืได้ว่�เป็นพรรครฐับ�ลพรรคแรกในประวตัศิ�สตร์ก�รเมอืงไทยท่ีได้รบัชยัชนะ

จ�กก�รเลือกตั้งโดยได้รับเสียงข้�งม�กในสภ�ผู้แทนร�ษฎร กระนั้นก็ต�ม รัฐบ�ลยังมุ่งต้องก�รสร้�ง

เสถียรภ�พของรัฐบ�ลโดยก�รรวบรวมเสียงข้�งม�กอย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ดในสภ�ผู ้แทนร�ษฎร  

เห็นได้ชัดเจนในกรณีของก�รยุบรวมพรรคเสรีธรรมและพรรคคว�มหวังใหม่เข้�กับพรรคไทยรักไทย  

ทำ�ให้พรรคไทยรกัไทยเป็นผูค้รอบครองทีน่ัง่กว่� 300 จ�ก 500 ทีน่ั่งในสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร ในขณะเดยีวกนั

รัฐบ�ลทักษิณยังพย�ย�มดึงบทบ�ทในก�รบริห�รประเทศออกจ�กระบบร�ชก�ร ดังที่เห็นได้จ�ก 

คว�มพย�ย�มในก�รปฏริปูระบบร�ชก�ร ปรับเปลีย่นโครงสร้�ง ก�รโยกย้�ยข้�ร�ชก�ร รวมถงึก�รบงัคับใช้ 

ระบบก�รประเมินประสิทธิภ�พของข้�ร�ชก�รอย่�งแพร่หล�ย รวมถึงก�รนำ�เสนอก�รบริห�รร�ชก�ร 

ในระดับภูมภิ�คแบบผูจ้ดัก�รบรษิทั (CEO) ก�รรวมศูนย์อำ�น�จในก�รบริห�รร�ชก�รจึงเกดิขึน้ จ�กแนวคดิ

ในก�รบริห�รร�ชก�รรวมศูนย์ รัฐบ�ลจึงต้องก�รที่จะเข้�ไปจัดระเบียบก�รบริห�รและโครงสร้�งของ 

ระบบร�ชก�รให้ปฏิบัตติ�มแนวนโยบ�ยของรฐับ�ลอย่�งเคร่งครดั ดังนัน้ในบรบิทคว�มสมัพนัธ์กบัเมยีนม� 

กองทัพจึงกล�ยเป็นเป้�หม�ยหลังของรัฐบ�ลที่จะต้องปรับปรุงให้ตอบสนองกับนโยบ�ยของรัฐบ�ล

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐบ�ลและกองทัพไทยจึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย

เมียนม� ก่อนหน้�นั้นในช่วงรัฐบ�ลชวน หลีกภัย กองทัพบกมีบทบ�ทอย่�งม�กในก�รจัดก�รกับปัญห�

ข้�มแดนต่�งจ�กเมยีนม�เข้�สูไ่ทย โดยรฐับ�ลปล่อยให้กระบวนก�รเผชญิหน้�และแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�

เป็นไปต�มหลักก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยคว�มมั่นคง โดยไม่จำ�เป็นจะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐบ�ล 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่�บ่อยครั้งก�รรุกลำ้�เขตแดนของกองกำ�ลังจ�กฝั่งเมียนม� ไม่ว่�จะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือ

กองกำ�ลงัแห่งช�ต ิตลอดจนกลุม่ผูค้้�ย�เสพตดิต�มแนวช�ยแดน จะได้รบัก�รตอบโต้ทีรุ่นแรงและเดด็ข�ด

จ�กฝ่�ยคว�มมั่นคงของไทย โดยผู้ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในกรณีดังกล่�วในช่วง

รัฐบ�ลชวน หลีกภัย คือ พลโท วัฒนชัย ฉ�ยเหมือนวงศ์ และ พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ แม่ทัพภ�คที่ 3  

และผู้บัญช�ก�รทห�รบก ต�มลำ�ดับในขณะนั้น13

13 พิจ�รณ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Phongpaichit and Baker (2004, 2006, pp. 176-184) และ McCargo and  
 Patamanund (2005, pp. 121-166)
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 ดังนั้นภ�พของคว�มขัดแย้งระหว่�งกองทัพและรัฐบ�ลเมื่อมีก�รเปล่ียนแปลงจ�กรัฐบ�ลชวน 

ม�เป็นรัฐบ�ลทักษิณ จึงปร�กฏข้ึนโดยเฉพ�ะในกรณีก�รปะทะกันที่ฐ�นตำ�รวจตระเวนช�ยแดนไทย  

ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเป็นช่วงก�รเปล่ียนผ่�นอำ�น�จจ�กรัฐบ�ลชวนสู่รัฐบ�ลทักษิณ  

นำ�ไปสู่ก�รยอมรับถึงปัญห�ของก�รประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�รของไทย (Bangkok Post, 

March 20, 2001) ในก�รจัดก�รกับปัญห�ดังกล่�ว ซ่ึงคว�มขัดแย้งระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�รของไทย 

เกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อกองทัพไทยได้ตระเตรียมก�รซ้อมบริเวณภ�คเหนือของประเทศไทย หรือ

แผนสุรสีห์ 143 ซ่ึงสร้�งนัยสำ�คัญท�งคว�มสัมพันธ์กับประเทศเมียนม� ว่�เป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�ร

จำ�ลองสถ�นก�รณ์ภัยคุกค�มต่อประเทศไทย ท่�มกล�งกระแสก�รต่อต้�นน�ยกรัฐมนตรีและ 

ก�รรัฐประห�รโค่นล้มรัฐบ�ลทักษิณในขณะนั้น (ว�สน� น�น่วม, 2550) ตลอดจนคว�มอ่อนไหวต�มแนว

ช�ยแดน ท่ีมีกองกำ�ลังติดอ�วุธของชนกลุ่มน้อยรุกลำ้�เข้�ม�ในประเทศไทยในช่วงต้นปี ค.ศ. 2002  

แผนปฏิบัติก�รซ้อมรบของกองทัพบก และม�ตรก�รตอบโต้กองกำ�ลังต่�งช�ติในขณะนั้น จึงนำ�ม�ซ่ึง 

คว�มไม่พอใจจ�กรัฐบ�ลของทั้งไทยและเมียนม� โดยเฉพ�ะรัฐบ�ลไทยท่ีคิดว่�แผนปฏิบัติก�รขัดแย้ง 

อย่�งชัดเจนกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลไทยท่ีต้องก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเมียนม� จนนำ�ม�ซึ่ง

ก�รแสดงคว�มเหน็จ�กฝ่�ยก�รเมอืงไทยต่อก�รปฏบัิติก�รของกองทพับกว่�เป็นก�รกระทำ� “เกนิกว่�เหตุ” 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก�รซ้อมรบได้ถูกระงับในที่สุด (The Nation, May 30, 2002; The Nation, June 4, 2002) 

ก�รจัดระเบียบท�งโครงสร้�งร�ชก�รภ�ยในให้สอดรับกับก�รปฏิบัติต�มแนวท�งและนโยบ�ยของ 

รัฐบ�ล (The Nation, August 13, 2002) ก�รปรับตำ�แหน่ง พลโท วัฒนชัย ฉ�ยเหมือนวงศ์ และ  

พลเอก สรุยทุธ์ จลุ�นนท์ แม่ทัพภ�คที่ 3 และผู้บัญช�ก�รทห�รบก ต�มลำ�ดับ ให้ออกจ�กหน่วยก�รควบคุม

กำ�ลังพลในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเมียนม� จึงเป็นมิติหนึ่งในแนวท�งท�งก�รเมืองภ�ยในของรัฐบ�ล  

พร้อมกับก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งและอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐบ�ล ที่ต่�งมีคว�มสำ�คัญต่อก�รปรับ 

คว�มสัมพันธ์กับเมียนม�อย่�งยิ่งยวด นอกจ�กนั้นยังมีก�รตั้งข้อสังเกตว่�ก�รโยกย้�ยน�ยทห�รในช่วงปี 

ค.ศ. 2001 ถึง 2004 มีจำ�นวนน�ยทห�รหนึ่งที่มีคว�มสัมพันธ์กับน�ยกรัฐมนตรี (McCargo and  

Patamanand, 2005, pp.143-146) รวมถึงก�รโอนย้�ยหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบในเร่ืองย�เสพติดม�อยู่ 

ในมือของตำ�รวจและพลเรือน ก็เป็นคว�มพย�ย�มของรัฐบ�ลในก�รลดอำ�น�จของกองทัพด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นคว�มพย�ย�มในก�รรวบศูนย์อำ�น�จท�งก�รเมืองทั้งท�งตรงและท�งอ้อมต่�งๆ โดยพุ่งประเด็นไป

ทีบ่ทบ�ทของกองทพัไทยเหล่�นี ้ต่�งส่งผลต่อก�รดำ�เนนิและก�รปฏบิติัใช้นโยบ�ยต�มแนวท�งของรัฐบ�ล
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กำรควบคุมควำมแรงต้ำนทำงสังคม

 ก�รสร้�งคว�มเป็นเอกภ�พท�งก�รเมืองโดยก�รควบคุมแรงต้�นท�งสังคมเป็นม�ตรก�ร 

ท�งก�รเมืองที่เห็นได้ชัดเจนในรัฐบ�ลทักษิณ ไม่ว่�จะเป็นก�รเข้�ซ้ือหุ่นกิจก�รของโทรทัศน์ ITV ซ่ึง 

เป็นเครือข่�ยโทรทัศน์อิสระที่เกิดขึ้นหลังจ�กเหตุก�รณ์พฤษภ�ทมิฬ ก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์บทบ�ทของ 

นกัวชิ�ก�รในก�รแสดงคว�มเหน็ทีขั่ดกบัรฐับ�ลอย่�งถึงพริกถึงขิง รวมถึงก�รใช้คว�มรุนแรงและม�ตรก�ร

ทีเ่ดด็ข�ดในก�รแก้ไขปัญห�ท�งสงัคมไม่ว่�จะเป็นปัญห�ย�เสพติดหรือคว�มไม่สงบใน 3 จังหวดัช�ยแดน

ภ�คใต้ อย่�งในกรณีของก�รประท้วงที่กรือเซะและต�กใบ เป็นต้น (Phongpaichit and Baker, 2004, 

pp. 220-221) 

 ในส่วนมิติของคว�มสัมพันธ์ไทยเมียนม�นั้น ก�รควบคุมคว�มเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เรียกร้อง

ประช�ธปิไตยในเมยีนม�ซ่ึงเคลือ่นไหวในประเทศไทย ก็มนียัสำ�คญัต่อก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ทีดี่กบัรฐับ�ล

เมียนม� ประเทศไทยในอดีตมีก�รเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่�วหรือก�รแสดงออกถึงก�รสนับสนุน 

ก�รเป็นประช�ธิปไตยในเมียนม�หล�ยครั้ง เช่นในปี ค.ศ. 1993 รัฐบ�ลชวน หลีกภัย เป็นเจ้�ภ�พต้อนรับ

ก�รเยือนของผู้ได้รับร�งวัลโนเบลส�ข�สันติภ�พ 7 คน ซ่ึงได้เดินท�งไปเยือนช�ยแดนไทย-เมียนม�  

พร้อมสนับสนนุให้รฐับ�ลเมยีนม�ปล่อยตวัน�งออง ซ�น ซ ูจี ซึง่กไ็ด้รบัร�งวลัโนเบลส�ข�สนัตภิ�พเช่นกนั 

ในปี ค.ศ. 1991 (โครนิ เฟ่ืองเกษม, 2542) รฐับ�ลเมยีนม�แสดงคว�มไม่พอใจต่อก�รกระทำ�ของรฐับ�ลไทย  

เนื่องจ�กถือเป็นก�รแทรกแซงกิจก�รภ�ยในของประเทศเมียนม�ดังที่ได้กล่�วข้�งต้น

 ในปี ค.ศ. 1999 ม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รจับตัวประกันที่สถ�นทูตเมียนม�ประจำ�ประเทศไทย

ก็เป็นตัวอย่�งที่สำ�คัญที่บ่งบอกจุดยืนของรัฐบ�ลต่อคว�มเป็นประช�ธิปไตยในเมียนม� เพื่อโต้ตอบ 

ก�รกระทำ�ของรัฐบ�ลไทย เมียนม�ได้ประก�ศปิดด่�นก�รค้�ช�ยแดนในเวล�ต่อม� นอกเหนือจ�กก�รที่

เมียนม�มีคว�มเห็นว่�ผู้ก่อก�รเป็นผู้ก่อก�รร้�ยและเป็นภัยต่อคว�มม่ันคง ทรัพย์สินและประช�ชน 

ของเมยีนม�อย่�งชดัเจน ก�รใช้กระบวนก�รเจรจ� แลกตัวประกนัและนำ�ผู้ก่อก�รไปส่งทีบ่ริเวณช�ยแดน

ไทย-เมียนม� เป็นก�รแสดงจดุยนืท�งก�รเมอืงของไทยทีแ่ทรกแซงกจิก�รและก�รเมอืงภ�ยในของเมียนม�  

แหล่งข่�วในเมียนม�ยังกล่�วต่อไปว่�รัฐบ�ลไทยได้สร้�งเรื่องและจัดฉ�กก�รจับตัวประกันขึ้นม�  

(Maung Aung Myoe, 2002, pp. 13-14) ในส่วนของประเทศไทย ม�ตรก�รสันติวิธี ตั้งอยู่บนฐ�นคิด 

ที่ว่� ผู้ก่อก�รเป็นนักศึกษ�ที่ต้องก�รต่อสู้และเรียกร้องประช�ธิปไตยในประเทศ ไม่ใช่ผู้ก่อก�รร้�ย  

และก�รแก้ไขปัญห�โดยไม่มีก�รสูญเสียถือเป็นคว�มสำ�เร็จและตรงต�มแนวท�งก�รบริห�รของรัฐบ�ล 

(The Nation, 4 Oct. 1999) 

 อย่�งไรกต็�ม เมือ่แนวคว�มคดิอนัเกีย่วข้องกบัประช�ธปิไตยของไทยแตกต่�งกนัระหว่�งรัฐบ�ล

ชวนและทักษิณ โอก�สในก�รเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนประช�ธิปไตยในเมียนม�ก็ถูกจำ�กัดพื้นที่  
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อย่�งเช่น เมื่อโอก�สก�รเดินท�งม�เยือนประเทศไทยของน�ยกรัฐมนตรีคุ่น หยุ่น ในเดือน สิงห�คม  

ค.ศ. 2002 รัฐบ�ลได้ส่ังห้�มให้มีก�รเดินขบวนก�รต่อต้�นใดๆ พร้อมกับก�รดำ�เนินก�รปิดค่�ยมณีลอย 

โดยคิดว่�เป็นแหล่งรวบรวมผู้ต่อต้�นรัฐบ�ลเมียนม� (The Nation, 13 August 2002; The Nation, 14 

August 2002) ตลอดจนก�รจบักมุช�วเมยีนม�ทีอ่�ศยัในประเทศไทย ขณะกำ�ลงัจะเคลือ่นไหวสนบัสนนุ 

น�งออง ซ�น ซ ูจ ีในประเทศไทย (The Nation, 29 June 2003) เป็นต้น

 ในท�งกลบักนั คว�มเป็นประช�ธปิไตยในเมยีนม�เป็นอกีหนึง่เร่ืองทีรั่ฐบ�ลทกัษณิให้คว�มสำ�คญั 

ไทยเป็นประเทศท่ีพย�ย�มแสดงบทบ�ทเป็นผู้เชื้อเชิญเมียนม�เข้�กับเวทีก�รเมืองโลกด้วยหลักก�ร 

ก�รไม่แทรกแซงก�รเมืองภ�ยในระหว่�งกัน รัฐบ�ลไทยมีท่�ทีที่สนับสนุนก�รปรองดองในประเทศและ 

วธีิต�ม road map สูค่ว�มเป็นประช�ธปิไตยของรฐับ�ลทห�รเมยีนม�อย่�งเตม็ที ่ก�รนีร้ฐับ�ลไทยได้เชญิ

ผูแ้ทนจ�กเมยีนม�และอกี 10 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนขององค์ก�รสหประช�ช�ติเข้�ร่วมประชมุเกีย่วกับ

ก�รฟื้นฟูคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของก�รเมืองและข้ันตอนสู่ประช�ธิปไตยของเมียนม� ก�รประชุม

ครัง้นีถ้กูเรยีกว่� “Bangkok Process” เพ่ือห�รอืเกีย่วกบับนัได 7 ขัน้สูก่�รเป็นประช�ธปิไตยของเมยีนม� 

แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

 คว�มขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยของรัฐบ�ลทห�รเมียนม�และกระบวนก�รผลิตย�เสพติดต�มแนว

ช�ยแดนสร้�งผลกระทบต่อคว�มสมัพนัธ์ไทยและเมยีนม�ในยคุหลังสงคร�มเยน็ม�โดยตลอด เขตทีติ่ดต่อ

กับช�ยแดนเมียนม�เป็นท่ีรู้จักดีในด้�นก�รเป็นสวรรค์ของผู้ค้�และผู้เสพย�เสพติด เนื่องจ�กสภ�พพ้ืนที่ 

ที่ย�กต่อก�รเข้�ถึง รวมถึงสภ�พภูมิประเทศและอ�ก�ศท่ีเหม�ะแก่ก�รปลูกฝิ่น ก�รค้�ส�รเคมีและ 

เส้นท�งก�รขนส่งและลำ�เลียงย�เสพติด กำ�ไรจ�กก�รค้�ย�เสพติดจะถูกใช้ในก�รสนับสนุนกลุ่มต่อต้�น

รัฐบ�ลทห�รเมียนม� ปัญห�ดังกล่�วสร้�งคว�มระสำ่�ระส�ยให้กับคว�มสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงของรัฐบ�ลชวน หลีกภัย ซ่ึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รปร�บปร�มย�เสพติด 

บริเวณช�ยแดน และในเมียนม� ดังนั้นก�รเปลี่ยนมุมมองด้�นภัยคว�มมั่นคงของไทยในเรื่องย�เสพติด 

จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีรัฐบ�ลทักษิณใช้เพื่อพัฒน�คว�มสัมพันธ์ของสองประเทศดีขึ้น หนท�งหนึ่งที่ส�ม�รถ

แก้ปัญห�ย�เสพติดส�ม�รถกระทำ�ได้จ�กภ�ยในประเทศแทนก�รพุ่งประเด็นไปท่ีเมียนม� รัฐบ�ลไทย 

ได้เริม่ใช้นโยบ�ยลดคว�มต้องก�รย�เสพตดิในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2001 ภ�ยใต้ก�รรณรงค์ “ทำ�สงคร�ม

กับย�เสพติด” ก�รใช้นโยบ�ยปร�บปร�มคว�มต้องก�รย�เสพติดภ�ยในประเทศส�ม�รถรักษ�สถ�นะ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับเมียนม�ไม่ให้เลวร้�ยลงไปได้

 ในช่วงแรกของก�รก้�วเข้�ม�รบัตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตร ีพ.ต.ท. ทกัษณิ ให้คว�มสำ�คญัอย่�งม�ก

กับก�รปร�ยปร�มย�เสพติดและได้มีก�รยอมรับว่�ปัญห�ย�เสพติดในประเทศไทยม�จ�กก�รผลิต 

ที่มีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้นในเมียนม� อีกทั้งฐ�นก�รผลิตได้เคล่ือนเข้�ม�ใกล้บริเวณพรมแดนไทยม�กยิ่งข้ึน
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หลังก�รอพยพย้�ยถิ่นฐ�นของช�วว้�หรือที่เข้�ใจกันในน�มกองกำ�ลังว้�แดงลงม�ท�งตอนใต้ในรัฐฉ�น  

ซึง่มีพ้ืนทีต่ดิกบัด้�นตอนเหนอืของประเทศไทย ภ�พของก�รผลติย�เสพตดิและก�รขย�ยตวัของเมอืงยอน

ซึง่ค�ดก�รณ์กันว่�ก�รขย�ยตวัของเมอืงเป็นผลกำ�ไรท่ีม�จ�กก�รค้�ย�ยเสพตดิ อย่�งไรก็ต�มก�รเผชญิหน้� 

ระหว่�งไทยและเมยีนม�ในช่วงก�รบรหิ�รง�นของรฐับ�ลทักษณิเริม่ลดน้อยลงเมือ่รูว่้�นโยบ�ยก�รเผชญิหน้� 

ที่กำ�ลังใช้อยู่ไม่ได้ผล ขณะที่รัฐบ�ลไทยยังประคับประคองนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจ รัฐบ�ลทห�รเมียนม� 

กม็คีว�มสำ�คญักบัไทยทัง้ในมติขิองก�รค้�ก�รลงทนุต�มแนวช�ยแดน และมติิท�งก�รเมอืงระหว่�งประเทศ 

นโยบ�ยด้�นก�รปร�บปร�มย�เสพติดจึงเปลี่ยนไป ประเทศไทยได้ให้ก�รช่วยเหลือเมียนม�ในก�ร 

ปร�บปร�มย�เสพติด โดยก�รให้เงินสนับสนุนงบประม�ณ 20 ล้�นบ�ทแก่เมียนม� และที่สำ�คัญที่สุดคือ

ก�รนำ�เสนอก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดโดยก�รเน้นภ�คอุปสงค์ (Demand Side) ม�กกว่� ภ�คอุปท�น 

(Supply Side) 

 น�ยกทักษณิได้ประก�ศสงคร�มกับย�เสพติดด้วยก�รขจดัคว�มต้องก�รย�เสพติดภ�ยในประเทศ 

ผ่�นท�งก�รทำ�สงคร�มกับก�รคอร์รัปชันในหน่วยง�นท้องถิ่น คว�มย�กจนและผู้คนที่เก่ียวข้องกับ 

ก�รค้�ย�เสพติด ตัวอย่�งเช่น ในวันที่ 28 มกร�คม ค.ศ. 2003 รัฐบ�ลได้ประก�ศม�ตรก�รในก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มย�เสพติดของประเทศ โดยจัดต้ังหน่วยง�นระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในก�ร 

ปร�บปร�มย�เสพติด โดยมีสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด (ปปส.) เป็นหน่วยง�นหลักในก�ร

ดูแลปัญห�ย�เสพติดของประเทศ และมีม�ตรก�รต่�งๆ ออกม�ม�กม�ย เช่น ก�รพัฒน�สังคม ก�รบำ�บัด

ผู้ติดย�เสพติดและคืนพวกเข�สู่สังคมและก�รปร�บปร�มผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รค้�ย�เสพติด 

อย่�งรุนแรง นโยบ�ยก�รปร�บปร�มย�เสพติดเหล่�นี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยที่พรรคไทยรักไทย 

ใช้เรียกคะแนนนิยม ที่พร้อมด้วยก�รประก�ศสงคร�มกับคว�มย�กจน ก�รให้ประช�ชนทุกคนส�ม�รถ 

เข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ล สงคร�มเพื่อต่อสู้กับก�รคอร์รัปชันและปัญห�สังคมต่�งๆ โดยทุกปัญห� 

ที่กำ�ลังเกิดขึ้นจะถูกหยิบยกขึ้นม�เป็นปัญห�สำ�คัญและเป็นภัยคุกค�มของช�ติเพื่อให้ส�ม�รถกำ�หนด

ทิศท�งก�รแก้ไขปัญห�เหล่�นั้นอย่�งเป็นระบบ

 นอกจ�กน้ันโครงก�รก�รต่อต้�นย�เสพติดได้ถูกใช้เป็นหนึ่งในแนวท�งสร้�งคว�มเป็นช�ตินิยม

แบบใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นก�รเน้นบทบ�ทของรัฐที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กล�งของก�รนำ�ก�รพัฒน�

ไปสู่ชีวิตที่ดีของประช�ชน (Phongpaichit and Baker, 2004) นับตั้งแต่ช่วงแรกของก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 

น�ยกรัฐมนตรีทักษิณได้นำ�เสนอโครงสร้�งต่�งๆ เพื่อสร้�งสัญลักษณ์ถึงคว�มส�ม�รถในก�รตอบสนอง

คว�มต้องก�รของประช�ชน และก�รว�งบทบ�ทของรัฐบ�ลและพรรครัฐบ�ลในก�รเป็นแรงขบัเคลือ่น 

ท�งสังคมไปสู่ก�รพัฒน�ที่ดีขึ้น (McCargo and Patamanand, 2005, pp. 166-209) ไม่ว่�จะเป็น  

ก�รใช้สีธงช�ติเป็นองค์ประกอบของพรรคไทยรักไทย โครงก�รกองทุนหมู่บ้�น โครงก�ร 30 บ�ท 
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รกัษ�ทกุโรค (Phongpaichit and Baker, 2008) และก�รสร้�งปัญห�ท�งสงัคมต่�งๆ โดยเฉพ�ะย�เสพตดิ 

เป็นภัยคุกค�มร่วมของสังคมไทย และด้วยเจตน�รมณ์ท�งก�รเมืองและก�รสร้�งคว�มนิยมภ�ยใต้กรอบ

ช�ตินิยมใหม่น้ีเอง ท่ีส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติด ซ่ึง 

ในท�งกลับกัน ได้บรรเท�คว�มขัดแย้งกับเมียนม�ได้ เนื่องจ�กเมียนม�ไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของแนวท�ง

แก้ไขในส�ยต�ผู้กำ�หนดนโยบ�ยของไทยในขณะนั้น



บทสรุป

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม�ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2003 เป็นช่วงเวล�ท่ีน่�สนใจ  

ด้วยเหตุผลประก�รสำ�คัญคือเป็นช่วงเวล�ที่เห็นถึงพัฒน�ก�รและคว�มเปลี่ยนแปลงของคว�มสัมพันธ์ 

อย่�งไม่ว่�จะเป็นคว�มร่วมมือ คว�มขัดแย้งและก�รเผชิญหน้� จ�กคว�มสัมพันธ์ที่ดีและแนบแน่น  

ด้วยคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รค้�ช�ยแดนในช่วงต้นถึงกล�งทศวรรษที่ 1990 ม�สู่คว�มเหินห่�ง

และคว�มขัดแย้งช�ยแดน จนกล�ยเป็นก�รเผชิญหน้�กันระหว่�งกองกำ�ลังแห่งช�ติทั้ง 2 ในร�วปี  

ค.ศ. 1999-2002 และในทีส่ดุม�สูค่ว�มสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิอีกครัง้หนึง่ด้วยคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิในระดบั

พหุภ�คีและก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ไปสู่คว�มเป็นประช�ธิปไตยในเมียนม� ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พัฒน�ก�รและก�รเปลี่ยนแปลงในคว�มสัมพันธ์ดังกล่�วจึงเป็นเนื้อห�ส�ระหลักของง�นวิจัยชิ้นนี้ 

 เนื่องจ�กไทยและเมียนม�เป็นประเทศเพ่ือนบ้�นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ย�วประม�ณ 2,400 

กิโลเมตร มิติคว�มสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ จึงมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์ด้วยตัวแปรท่ีหล�กหล�ย  

ง�นวจิยัพบว่� โครงสร้�งท�งก�ยภ�พและก�รพฒัน�ท�งประวติัศ�สตร์ก่อให้เกดิบริบทพ้ืนฐ�นในคว�มสัมพันธ์ 

ของทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่ ประก�รแรก คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย และเมียนม�ในยุคหลังสงคร�มเย็น 

ถูกว�งอยู่บนประเด็นปัญห�คว�มมั่นคงช�ยแดน 3 ประก�รคือ ปัญห�เส้นเขตแดน ปัญห�กองกำ�ลัง 

ต่อต้�นรัฐบ�ลเมียนม�และปัญห�ผู้ลี้ภัย ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นมีคว�มสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่�งกันและ

กำ�หนดให้คว�มสัมพันธ์ต้ังอยู่บนคว�มหว�ดระแวง บ่อยครั้งที่คว�มหว�ดระแวง ปลุกปั่นปัญห�ในพื้นที ่

ให้มีคว�มซับซ้อนจนพัฒน�ไปสู่คว�มขัดแย้งในที่สุด และประก�รต่อม� ยิ่งเมื่อพิจ�รณ�ควบคู่ไปกับ 

คว�มแตกต่�งในเชิงโครงสร้�งก�รพัฒน�ท�งประวัติศ�สตร์ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคมของทั้ง  

2 ประเทศ นับตั้งแต่ยุคอ�ณ�นิยมด้วยแล้วนั้น ยิ่งส่งผลต่อคว�มเข้�ใจ คว�มคิด คว�มค�ดหวังต่อ 

คว�มสัมพันธ์ที่แตกต่�ง เพิ่มเติมมูลค่�คว�มซับซ้อนของปัญห�และก�รแสวงห�แนวท�งก�รแก้ไข

 อย่�งไรก็ต�มจ�กก�รสำ�รวจลักษณะและคว�มเป็นม�ของคว�มสัมพันธ์ไทยและเมียนม�  

โดยเฉพ�ะช่วงหลังสงคร�มเย็น ยิ่งมีคว�มน่�สนใจว่� ถึงแม้ว่�คว�มสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศจะดำ�เนิน

อยู่บนคว�มแตกต่�งท�งโครงสร้�งและคว�มหว�ดระแวงกัน ดังที่ได้กล่�วข้ันต้น แต่ระดับคว�มสัมพันธ์

และปัญห�กลับมีคว�มหล�กหล�ย จึงเห็นได้ว่�ปัจจัยท�งโครงสร้�งทั้ง 2 ประเภท เป็นปัจจัยท่ีบ่งบอก

เงื่อนไขและแนวโน้มบ�งอย่�งในคว�มสัมพันธ์ ห�ใช่ปัจจัยที่จะอธิบ�ยคว�มเป็นไปและระดับของ 

คว�มสมัพนัธ์ไม่ ดงันัน้เมือ่พจิ�รณ�ถงึคว�มสมัพนัธ์ท่ีด ีปัญห� หรอืก�รเผชญิหน้�ระหว่�งไทยและเมยีนม� 

ทีด่ำ�เนินม�อย่�งน่�ตืน่ต�ตืน่ใจหลงัสงคร�มเยน็สิน้สดุ จงึจำ�เป็นต้องให้คว�มสนใจกบัแนวท�งและรปูแบบ
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ของก�รปฏสิมัพนัธ์ระหว่�งกนั ซึง่อยูบ่นบริบทเชงิโครงสร้�งดงักล่�ว และก�รเมอืงภ�ยในนีเ่องจงึเป็นปัจจัย

ทีม่อีทิธพิลในปฏสิมัพนัธ์และก�รกำ�หนดคว�มเคลือ่นไหวและเปล่ียนแปลงคว�มสัมพันธ์ของท้ัง 2 ประเทศ 

ง�นวิจัยชิ้นนี้พบว่�ก�รดำ�เนินนโยบ�ยท�งก�รเมืองและก�รต่�งประเทศของเมียนม�หลังสงคร�มเย็น 

ให้คว�มสำ�คัญกับหลักก�ร 3 ประก�รคือ ก�รไม่แบ่งแยกคว�มเป็นสหภ�พ (Non-Disintegration of the 

Union) ก�รไม่แบ่งแยกคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียว (ท�งชนช�ติ) ของช�ติ (Non-Disintegration of  

National Solidarity) และก�รธำ�รงอยู่ของอำ�น�จอธิปไตยของช�ติ (Perpetuation of National  

Sovereignty) ซึ่งภ�ยใต้หลักก�รนั้น ก�รเค�รพและยึดหลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของประเทศ 

และหลักคว�มมั่นคงแห่งช�ติที่แข็งแกร่งทำ�ให้คว�มต้องก�รและเป้�หม�ยของผลประโยชน์แห่งช�ต ิ

ของเมียนม�มีคว�มชัดเจนและต่อเนื่อง ประกอบกับสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคมภ�ยใน

ที่ยังเต็มไปด้วยปัญห�และคว�มขัดแย้ง ก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศในเชิงรุกและออกสู่โลกภ�ยนอก

จึงทำ�ได้อย่�งจำ�กัด ดังน้ันในบริบทดังกล่�วนี้ ในท�งกลับกันก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของไทยเอง

จึงเป็นตัวแปรสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนคว�มสัมพันธ์กับเมียนม� อย่�งไรก็ต�มเมื่อพิจ�รณ�ว่�นโยบ�ย 

ต่�งประเทศคอืส่วนต่อขย�ยของก�รเมอืงภ�ยในด้วยแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่�ก�รดำ�เนนิก�รท�งก�รเมอืงภ�ยใน 

เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีกำ�หนดระดับและคว�มเคลื่อนไหวแท้จริงของคว�มสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ  

ในระยะเวล�ที่ศึกษ� 

 รฐับ�ลไทยชดุต่�งๆ ต่�งมมีมุมองต่อเมยีนม�และแนวท�งก�รดำ�เนนินโยบ�ยและก�รแก้ไขปัญห�

ในทศิท�งทีแ่ตกต่�งกนั อนัเนือ่งม�จ�กองค์ประกอบท�งก�รเมอืงภ�ยใน อ�ท ิในรฐับ�ลน�ยชวน หลกีภยั 

(ค.ศ. 1997-2001) ก�รเจรญิเตบิโตของประช�ธิปไตยภ�ยใต้กรอบรัฐธรรมนูญฉบบั ปี ค.ศ. 1997 ผลกระทบ 

ของวิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงแนวคิดท�งก�รเมืองของผู้นำ�อย่�งน�ยชวน หลีกภัยเอง ส่งผลและก่อให้เกิด

ก�รจัดรูปแบบโครงสร้�งในเชิงสถ�บันก�รเมืองและนโยบ�ยภ�ยในที่ส่งเสริมในเรื่องดังกล่�ว ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รส่งเสรมิก�รดำ�เนนิก�รท�งก�รทตูในแบบท�งก�ร ก�รให้คว�มสำ�คญักบัก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดและ

ให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่มก�รเมืองต่�งๆ ให้มีสิทธิเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น ซึ่งต่�งส่งผลกระทบ 

ต่อคว�มสมัพนัธ์กบัเมยีนม� ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองรูปแบบกบัดำ�เนนินโยบ�ยทีเ่น้นก�รเจรจ�อย่�งเป็นท�งก�ร 

ก�รปร�บปร�มย�เสพติดอย่�งเข้มข้น และก�รให้โอก�สและคว�มเข้�ใจแก่กลุ่มเรียกร้องประช�ธิปไตย 

ในเมียนม� ซึ่งเคลื่อนไหวในประเทศไทย สิ่งต่�งๆ เหล่�นั้นสร้�งคว�มตึงเครียดในคว�มสัมพันธ์เนื่องจ�ก

เป็นก�รดำ�เนินก�รที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งช�ติของเมียนม�และถูกโต้แย้งว่�ก�รดำ�เนินนโยบ�ย 

ดังกล่�วขัดต่อหลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของประเทศเมียนม�

 ในท�งตรงกันข้�ม ก�รฟื้นตัวจ�กวิกฤติเศรษฐกิจ ผลจ�กก�รบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1997 

ซึ่งสร้�งรัฐบ�ลท่ีมีเสถียรภ�พ และหลักคิดท�งก�รบริห�รซ่ึงให้คว�มสำ�คัญกับมิติท�งเศรษฐกิจภ�ยใต้
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รัฐบ�ลทักษิณ ชินวัตร ก่อให้เกิดก�รดำ�เนินนโยบ�ย และจัดรูปแบบโครงสร้�งท�งก�รเมืองภ�ยใน 

เพือ่รองรบักับเรือ่งดังกล่�ว ก�รให้คว�มสำ�คญักับคว�มร่วมมอืและคว�มช่วยเหลอืท�งเศรษฐกจิแก่เมยีนม�  

ก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยในเมียนม�โดยให้รัฐบ�ลไทยเป็นตัวนำ� ก�รเปลี่ยนรูปแบบก�รแก้ไขปัญห� 

ย�เสพติดจ�กภ�คอุปท�น ม�เป็นภ�คอุปสงค์ ก�รปรับปรุงและก�รบริห�รร�ชก�รในหน่วยง�นที่มีหน้�ที ่

คว�มรับผิดชอบกับกิจก�รท่ีเกี่ยวกับเมียนม� ตลอดจนก�รจำ�กัดก�รเคลื่อนไหวในประเทศไทยอันเป็น 

ก�รสร้�งคว�มไม่ไว้ว�งใจให้แก่เมียนม� ปัจจัยเหล่�นี้สร้�งทัศนคติในเชิงบวกแก่เมียนม�ว่�ประเทศไทย

กำ�ลังให้คว�มสำ�คัญกับเมียนม�ในฐ�นะหุ้นส่วน ก�รมองหรือจัดก�รปัญห�ข้�มแดนต่�งๆ ด้วยม�ตรก�ร

ภ�ยในของไทยโดยไม่พุ่งประเด็นไปที่เมียนม�นั่นเอง เป็นสิ่งที่สำ�คัญและรองรับผลประโยชน์แห่งช�ต ิ

และหลักก�รก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของเมียนม� 

 จริงอยู่ท่ีคว�มเป็นไปในระบบระหว่�งประเทศมีอิทธิพลอย่�งยิ่งต่อรูปแบบท�งก�รเมืองและ

นโยบ�ยต่�งประเทศของประเทศหนึ่ง ไม่ว่�จะเป็นกระแสโลก�ภิวัตน์ ก�รเป็นประช�ธิปไตยน�น�ช�ติ 

หรือก�รค้�ในระบบเสรีนิยมใหม่ ให้รัฐบ�ลต่�งๆ จำ�ต้องปรับตัว ในกรณีไทยและเมียนม�ก็เช่นเดียวกัน 

ก�รเปิดพรมแดนและก�รค้�ช�ยแดนในช่วงปล�ยทศวรรษที่ 1980 ก�รปฏิรูปกฎหม�ยก�รลงทุน 

ในเมียนม� ก�รส่งเสริมระบบและโครงสร้�งท�งก�รเมืองให้เป็นประช�ธิปไตยของไทยในช่วงทศวรรษที่ 

1990 หรือก�รส่งเสริมก�รค้�และก�รลงทุนในเมียนม�ของไทยในหลังสงคร�มเย็น ก็ล้วนแล้วแต ่

เป็นปร�กฏก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจ�กอิทธิพลในระบบระหว่�งประเทศ อย่�งไรก็ต�มก�รพินิจพิเคร�ะห์ 

ในตัวคว�มสัมพันธ์ของประเทศหนึ่งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน ก�รทำ� 

คว�มเข้�ใจคว�มเป็นไปในคว�มสมัพันธ์จำ�เป็นจะต้องให้คว�มสำ�คญักบัปัจจยัทัง้โครงสร้�งในเชงิพืน้ทีแ่ละ

เชิงประวัติศ�สตร์ที่เป็นพื้นฐ�นของคว�มสัมพันธ์ เพื่อให้ทร�บได้ว่�ทั้ง 2 ประเทศกำ�ลังเผชิญปัญห�และ 

มีบริบทร่วมกันอย่�งไร ปัญห�เหล่�นั้นเกิดม�ได้อย่�งไร และท่ีสำ�คัญท่ีสุดวิธีก�รมองและเข้�ใจปัญห� 

ดังกล่�วเหล่�นั้นเป็นอย่�งไร ก�รวิเคร�ะห์เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในก�รบรรย�ย ก�รอธิบ�ยและ 

ก�รค�ดเด�คว�มสัมพันธ์ของคู่ประเทศหนึ่งได้เป็นอย่�งดี 

 ในกรณคีว�มสมัพนัธ์ไทยและเมยีนม�ในช่วงเวล�ท่ีศกึษ�นัน้ เพ่ิมพูนมลูค่�ท�งวชิ�ก�รในแวดวง

คว�มสัมพันธ์ไทย-เมียนม�ได้อย่�งน่�สนใจคือ คว�มเปล่ียนแปลงในช่วงเวล�ดังกล่�ว บ่งบอกว่�ปัจจัย 

ในเชงิโครงสร้�งทัง้ก�ยภ�พและประวติัศ�สตร์ รวมถงึปัจจัยระบบระหว่�งประเทศ จะต้องนำ�ม�ประกอบกบั 

องค์ประกอบและปัจจัยท�งก�รเมืองภ�ยใน เพื่อเติมเต็มก�รอรรถ�ธิบ�ย และก�รค�ดเด�แนวโน้ม 

ของคว�มสัมพันธ์ไทยและเมียนม�ท่ีถูกต้อง ง�นวิจัยชิ้นนี้จึงส�ม�รถสรุปได้ว่� คว�มร่วมมือและ 

คว�มขัดแย้งระหว่�งไทยและเมียนม� ได้รับอิทธิพลอย่�งยิ่งจ�กปัจจัยก�รเมืองภ�ยในของไทย และ 

คว�มขัดแย้งจะมีแนวโน้มพัฒน�ไปสู่ก�รเผชิญหน้�ห�กปัจจัยก�รเมืองภ�ยในของไทยเหล่�นั้น ก่อให้เกิด
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ก�รละเมิด หรือคว�มเข้�ใจว่�จะละเมิดหลักก�รก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของเมียนม� ซึ่ง 

มีคว�มสำ�คัญต่อคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐอย่�งเมียนม�เป็นอย่�งม�ก ห�กพิจ�รณ�ในบริบท 

ก�รเปลีย่นแปลงของเมยีนม�หลงัก�รบงัคับใช้รัฐธรรมนญู 2008 ยิง่จะสร้�งคว�มซับซ้อนในคว�มสัมพันธ์

กับประเทศไทย เนื่องจ�ก ก�รเมืองภ�ยในพัฒน�มีคว�มเป็นเสรีนิยมม�กขึ้น เอ้ือต่อก�รเติบโต 

ของกลุ่มก�รเมืองภ�ยในทั้งภ�ยในรัฐและนอกรัฐ ประกอบกับตัวแสดงภ�ยนอก ไม่ว่�จะเป็นสหรัฐฯ 

จีน อินเดีย สหภ�พยุโรป ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้ ปัจจัยเหล่�นี้ต่�งส่งผลต่อคว�มย�กในก�รค�ดเด�

 นอกจ�กง�นวิจัยชิ้นนี้จะมีคุณประโยชน์ในเชิงทฤษฎีที่ส�ม�รถเปิดมุมมองของคว�มสัมพันธ์ 

ของประเทศ “เพื่อนบ้�น” และของประเทศ “กำ�ลังพัฒน�” ซึ่งยังคงเป็นคว�มสนใจอันดับรองๆ ในหมู ่

นักวิช�ก�รด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ง�นวิจัยชิ้นน้ียังมุ่งนำ�เสนอข้อเสนอแนะท�งนโยบ�ย 

เพื่อก�รสร้�งสันติภ�พและเสถียรภ�พในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและเมียนม�ต่อไป 

 นบัตัง้แต่ทีร่ฐัธรรมนญูของเมยีนม�ได้รับก�รรับรองจ�กประช�มติและประก�ศใช้ในปี ค.ศ. 2008 

เมียนม�ดำ�เนินก�รปฏิรูประบบก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่�งรุดหน้� คว�มต้องก�รพัฒน�ประเทศ

เป็นทั้งโอก�สและภัยคุกค�มของประเทศไทย ในด้�นภัยคุกค�มนั้น เกิดได้จ�ก ประก�รที่หนึ่ง โครงสร้�ง

ท�งสงัคมทีย่งัคงมคีว�มแปลกแยกท้ังช�ตพินัธุแ์ละศ�สน� ซ่ึงกป็ร�กฏให้เหน็ว่� คว�มเปิดกว้�งท�งก�รเมือง  

นำ�ไปสู่ก�รแสดงคว�มเห็นที่แตกต่�งท�งช�ติพันธุ์ อ�ทิเช่น กรณีของคว�มขัดแย้งระหว่�งช�วพุทธ 

และมสุลมิ ซึง่เชือ่มโยงไปสูค่ว�มขดัแย้งระหว่�งช�วพม่�พทุธและโรฮิงญ�มลุสมิ ก�รอพยพของช�วโรฮงิญ�

ทีพ่บในปัจจุบนั ไม่ว่�จะเกดิขึน้เนือ่งจ�กปัญห�ท�งเศรษฐกจิหรอืก�รเมอืง ไม่ม�กกน้็อยม�จ�กคว�มแปลกแยก 

ในสังคมเมียนม� ซึ่งเป็นปัญห�ในเชิงโครงสร้�งท�งประวัติศ�สตร์และช�ติพันธุ์อันเป็นอิทธิพลหลัก 

ทีส่ำ�คญัประก�รหน่ึง ประเดน็ดงักล่�วกล�ยเป็นภยัคกุค�มต่อประเทศไทยอย่�งหลกีเลีย่งไม่ได้ นอกจ�กนัน้ 

คว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐบ�ลกับกลุ่มอิทธิพลต่�งๆ ต�มแนวช�ยแดน ยังเป็นผลของก�รเปิดท�งก�รเมือง 

ก�รปฏิรูปประเทศ ท่ีม�พร้อมกับคว�มพย�ย�มของรัฐบ�ลกล�งในก�รควบคุมกิจก�รท�งก�รเมือง  

คว�มม่ันคง และเศรษฐกจิ บรเิวณพืน้ทีช่�ยแดน อนัเกดิขึน้ท่�มกล�งก�รปรบัตวัของกลุม่อทิธพิลและกลุม่

กองกำ�ลังช�ติพันธุ์ต่�งๆ ที่ยึดครองพื้นที่ต�มแนวช�ยแดน และครอบผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจม�อย่�ง

ย�วน�น ก�รสู้รบที่เกิดขึ้นอย่�งประปร�ยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 กระทบต่อคว�มมั่นคงต�มแนวช�ยแดน

ไทยเช่นกันไม่ช้�ก็เร็ว

 ตัวอย่�งประเด็นภัยคุกค�มท้ัง 2 นี้ ไม่ได้มีมิติคว�มแตกต่�งอันใดกับปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้น 

ในช่วงหลงัสงคร�มเย็น เนือ่งจ�กเมยีนม�ยงัคงรกัษ�หลกัคดิและกรอบก�รดำ�เนนินโยบ�ยภ�ยในประเทศ 

โดยมุ่งที่คว�มมั่นคงของรัฐเป็นสำ�คัญ ถึงแม้ว่�รูปแบบก�รจัดก�รปัญห�ต่�งๆ ของเมียนม�ในปัจจุบัน 

จะพัฒน�ไปสู่ก�รใช้สันติวิธีและก�รเจรจ�ม�กยิ่งขึ้น หลักก�รดังกล่�วยังคงได้รับก�รบอกรับและ 



174 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เป็นส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�ไปสู่ก�รเป็นประช�ธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป ประเด็นทั้ง 2 จึงเกิดขึ้นบน 

คว�มสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยพัฒน�คว�มสัมพันธ์ให้นำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งและก�รเผชิญหน้�ระหว่�งไทย 

และเมียนม�ได้ในอน�คต คว�มหว�ดระแวงไทยในก�รแทรกแซงกจิก�รท�งก�รเมอืงของเมยีนม�จะยงัคง

ดำ�เนินต่อไปห�กบริบทในคว�มสัมพันธ์ยังเอื้อให้เกิด 

 อย่�งไรกต็�ม ก�รเปลีย่นแปลงในเมยีนม�เป็นโอก�สทีดี่และสำ�คญัต่อผูก้ำ�หนดนโยบ�ยของไทย

ในก�รเร่งรัดจัดก�รกับปัญห�ในเชิงโครงสร้�งท�งก�ยภ�พให้มีสภ�พเป็นมิตรม�กขึ้นต่อคว�มสัมพันธ์  

โดยก�รจงูใจให้เมยีนม�ยดึมัน่ในแนวท�งก�รพัฒน�ช�ยแดนให้เหน็อ�ณ�บริเวณสันติภ�พเพ่ือก�รพัฒน�

เศรษฐกิจอันเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยที่เข้มแข็ง คว�มเห็นร่วมกันประก�รนี้จะต้อง 

ถูกผลักดันไปพร้อมกับคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ช�ยแดน ไม่ว่�จะเป็นข้อพิพ�ทท�งเขตแดน  

กลุ ่มผู ้ก ่อคว�มไม่สงบช�ยแดน และปัญห�ย�เสพติด ซึ่งจะต้องดำ�เนินก�รร่วมกันอย่�งแข็งขัน  

ก�รเปลี่ยนแปลงในเมียนม�จึงเป็นโอก�สที่ดีของผู ้กำ�หนดนโยบ�ยไทยที่จะแสวงห�คว�มร่วมมือ 

ในก�รพัฒน�ช�ยแดนร่วมกัน ซึ่งก็เห็นได้จ�กประเด็นที่เพิ่งได้กล่�วม�แล้วว่� โอก�สในก�รพัฒน� 

องค์คว�มรูท้�งวชิ�ก�รจ�กง�นวจิยัช้ินนีส้�ม�รถนำ�ไปสูก่�รศกึษ�และวเิคร�ะห์รปูแบบในก�รกำ�หนดและ 

ดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศไทยต่อเมียนม�ในอน�คตได้เช่นกัน

 สุดท้�ยง�นวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่�ก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์นโยบ�ยหรือคว�มสัมพันธ ์

ของประเทศที่กำ�ลังพัฒน� ประเทศที่มีอำ�น�จอย่�งจำ�กัด หรือประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐอ่อนแอยังคง 

มีคว�มสำ�คัญและส�ม�รถเป็นประโยชน์ต่อก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศในเชิงทฤษฎีได้  

ห�กแต่ก�รมอง หรอืก�รเลอืกใช้กรอบก�รวเิคร�ะห์จะต้องหลุดออกจ�กก�รครอบงำ�ของแนวคว�มคดิด้�น

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่ถือว่�รัฐมีคว�มแข็งและขึงตึง ซ่ึงผนวกกับก�รมีผลประโยชน์แห่งช�ติ 

ในเชิงวัตถุและเปลี่ยนแปลงย�ก (Materialized and Inflexible Nation Interest) นอกจ�กน้ัน  

ยิ่งให้คว�มสำ�คัญกับประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน ก�รนำ�เข้�ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรในเชิงระบบ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (Systemic Variable) ไม่ว่�จะเป็นปัจจัยท�งประวัติศ�สตร์ ปัจจัย 

ท�งก�ยภ�พ และปัจจัยก�รเมืองภ�ยในยิ่งมีคว�มสำ�คัญ 
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บทน�ำ

 นับตั้งแต่ก�รประก�ศเอกร�ชจนเกิดรัฐสมัยใหม่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เผชิญ 

กับปัญห�ต่�งๆ โดยเฉพ�ะประเด็นท�งคว�มมั่นคง ซ่ึงในบ�งคร้ังอ�จจะกระทบถึงคว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งประเทศเพือ่นบ้�นได้ ด้วยคว�มเชือ่มโยงในระบบโลก�ภวิตัน์ ทำ�ให้ประเด็นปัญห�เหล่�นีม้ลัีกษณะ 

"ข้�มช�ต"ิ (Transnational) ซึง่ไม่ได้เพยีงแต่ส่งผลกระทบต่อคว�มสมัพนัธ์ทวภิ�ค ีและลดทอนคว�มเชือ่มัน่ 

และคว�มไว้ว�งใจซึ่งกันและกันเท่�นั้น แต่ยังมีผลต่อคว�มสัมพันธ์พหุภ�คีในภูมิภ�ค นอกจ�กนี้  

ประเดน็ท�งคว�มมัน่คงระหว่�งประเทศอ�จจะกล�ยเป็นประเดน็ก�รเมอืงภ�ยในประเทศได้ ประเทศไทย

ทีเ่ป็นประเทศท่ีมชี�ยแดนติดกบัเพ่ือนบ้�นม�กทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จงึมภี�ระหนกัในก�รจดัก�ร

กับปัญห�เหล่�นีเ้พือ่รกัษ�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศกบัเพ่ือนบ้�นท่ีมชี�ยแดนร่วมกนั จงึเป็นทีม่�ของ

คำ�ถ�มของหนังสือเล่มนี้ท่ีว่� “ก�รเมืองภ�ยในประเทศและก�รเมืองระหว่�งประเทศส่งผลกระทบต่อ 

คว�มสมัพนัธ์ประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้�นหลงัสงคร�มเยน็อย่�งไร” โดยส่วนนีเ้น้นศกึษ�คว�มขดัแย้ง 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทย 

และประเทศม�เลเซีย

 คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นปัญห�สืบเนื่องจ�กที่อังกฤษและประเทศไทย 

หรือสย�มในสมยันัน้ได้ลงน�มในสนธสัิญญ�องักฤษและสย�มใน พ.ศ. 2452 อนัมผีลทำ�ให้พ้ืนทีท่ีค่รอบคลุม

รัฐกลันตัน เปรัค ปะลิส และเคดะห์กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของบริติชมล�ย� (British Malaya) หรือ 

ประเทศม�เลเซียในปัจจุบัน ส่วนพื้นที่ที่รู้จักกันในน�มป�ต�นีด�รุสล�ม (Negri Patani Darussalam)  

ได้ถกูรวมเป็นส่วนหน่ึงของสย�ม หลงัจ�กนัน้รัฐบ�ลไทยได้แบ่งป�ต�นเีป็นส�มจังหวดั ได้แก่ ปัตต�น ียะล� 

และนร�ธิว�ส ในยุคต่�งๆ จนถึงปัจจุบันรัฐบ�ลไทยได้ใช้นโยบ�ยผสมกลมกลืนท�งวัฒนธรรมและ 

รวมศูนย์อำ�น�จของรัฐไทย ซึ่งมีผลสร้�งคว�มไม่พอใจในหมู่ประช�ชนในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนใต้ 

จนเกิดก�รเคล่ือนไหวต่อต้�นรัฐบ�ลไทยในรูปแบบต่�งๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีกลุ่มเคลื่อนไหว
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จำ�นวนม�กที่เรียกร้อง “อิสระ” ในระดับที่ต ่�งกัน แต่คว�มรู ้สึกที่ถูกบุกรุกท�งวัฒนธรรมและ 

ศ�สน�เป็นสิ่งที่ประช�ชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีอยู ่ร่วมกัน ในปัจจุบันประช�กรในพื้นที่ 

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ร้อยละ 80 เป็นคนเชื้อส�ยมล�ยูที่นับถือศ�สน�อิสล�ม แม้ว่�ช�วมล�ยูมุสลิม 

จะเป็นคนส่วนใหญ่ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่กลับกล�ยเป็นคนส่วนน้อยของประเทศไทยหรือ 

เทยีบเท่�กับร้อยละ 3 ของประช�กรทัง้หมด ช�วมล�ยมูสุลมิในพืน้ทีจ่งัหวัดช�ยแดนภ�คใต้มคีว�มใกล้ชดิ

ท�งช�ตพินัธุ ์ภ�ษ� วฒันธรรม และศ�สน�กับประช�กรในม�เลเซยีท�งเหนอื และมปีระช�กรจำ�นวนไม่น้อย 

ที่ถือทั้งสัญช�ติไทยและม�เลเซีย

 สิ่งที่น่�ใจคือแม้ว่�ปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคว�มเสี่ยงที่จะกระทบ 

ถงึคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซีย แต่กลับกล�ยเป็นว่�ผู้นำ�ไทยและม�เลเซียส�ม�รถรักษ�

คว�มสัมพันธ์ในระดับที่ดีไว้ได้ ทั้งน้ี ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธคว�มเคลือบแคลงใจที่อ�จจะเกิดขึ้นในบ�งครั้ง 

ระหว่�งผู้นำ�และเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยมั่นคง แต่เมื่อเปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยกับประเทศ 

เพื่อนบ้�นอื่นๆ อย่�งพม่�และกัมพูช�จะเห็นได้ว่�ปัญห�คว�มมั่นคงของช�ยแดนอ�จจะส่งผลกระทบต่อ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศถึงขั้นเกิดก�รปะทะกันท�งทห�ร ซึ่งจะเห็นได้จ�กกรณีที่ทห�รไทยและ 

ทห�รพม่�ได้ปะทะกนัในปี พ.ศ. 2544 เนือ่งจ�กคว�มขดัแย้งในรัฐฉ�น โดยมกีองกำ�ลังรัฐฉ�น (the Shan 

State Army, SSA) ท่ีมีก�รต่อสูก้บัรฐับ�ลพม่� คว�มขัดแย้งดังกล่�วไม่ได้เพยีงส่งผลกระทบต่อคว�มมัน่คง 

ของช�ยแดนระหว่�งทั้ง 2 ประเทศ แต่ยังเป็นผลทำ�ให้มีผู้อพยพและก�รแผ่ขย�ยของค้�ย�เสพติด 

เข้�ม�ในไทย ท่�มกล�งปัญห�เหล่�นี้พม่�เองมีคว�มไม่ว�งใจท�งก�รไทย เพร�ะคิดว่�ประเทศไทย 

อ�จจะให้ก�รสนับสนุนกองกำ�ลังรัฐฉ�นอีกด้วย (BBC 21 February 2001) ด้วยคว�มซับซ้อนของ 

สภ�พปัญห�ดังกล่�วและคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีท่ีไม่ดีนักจึงนำ�ม�สู่ก�รปะทะอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2545 

อันเป็นเหตุให้พม่�ต้องปิดช�ยแดนตั้งแต่เดือนพฤษภ�คมถึงตุล�คมในปีนั้น 

 นอกจ�กจะมีปัญห�ในเรื่องคว�มมั่นคงท�งช�ยแดนพม่�แล้ว ประเทศไทยยังมีคว�มขัดแย้ง

ระหว่�งไทยและกัมพชู� ในกรณพีพิ�ทปร�ส�ทพระวหิ�รและพ้ืนที ่4.6 ต�ร�งกิโลเมตร ซ่ึงเป็นคว�มขดัแย้ง 

ตั้งแต่อดีตและมีผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีเป็นระยะๆ ในปัจจุบันปัญห�ดังกล่�วได้ปะทุขึ้นม� 

ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ภ�ยใต้รัฐบ�ลพรรคประช�ธิปัตย์ (พ.ศ. 2551-2554) ในช่วงคว�มขัดแย้งดังกล่�ว

ไม่ได้มีส�เหตุจ�กกรณีพิพ�ทเรื่องดินแดนเพียงอย่�งเดียว แต่มีส่วนเกี่ยวพันกับก�รเมืองภ�ยใน 

ทั้ง 2 ประเทศ รวมท้ังคว�มสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่�งฮุนเซนผู้นำ�กัมพูช�ในขณะนั้นกับพันตำ�รวจโท  

ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งในช่วงน้ันได้ลี้ภัยอยู่ท่ีต่�งประเทศ อันเป็นผลทำ�ให้กระทบถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

กัมพูช�และรัฐบ�ลพรรคประช�ธิปัตย์ท่ีมีอำ�น�จอยู่ในตอนนั้น ฝ่�ยก�รเมืองต่�งๆ ได้หยบิยกกรณพีพิ�ท

เรือ่งดนิแดนม�เป็นประเดน็ท�งก�รเมอืง ด้วยปัญห�ต่�งๆ ประกอบกบัก�รปลกุกระแสคว�มรูส้กึช�ตนิยิม 
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ในหมู่ประช�ชนของทั้ง 2 ประเทศ และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งฮุนเซนและพรรคประช�ธิปัตย์ที่ไม่ด ี

เป็นผลให้ทห�รกัมพูช�มีก�รปะทะด้วยอ�วุธเป็นครั้งแรกกับทห�รไทยที่ประจำ�อยู่บริเวณช�ยแดน 

ทั้ง 2 ประเทศ นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลกัมพูช�ได้แต่งตั้งอดีตน�ยกรัฐมนตรีพันตำ�รวจโท ทักษิณ เป็นที่ปรึกษ�

ท�งเศรษฐกจิ และท่ีปรกึษ�ส่วนตวัของน�ยกรฐัมนตรปีระเทศกมัพชู� อนัเป็นปัจจยัสำ�คญัให้ฝ่�ยไทยเรยีก

เอกอัครร�ชทูตไทยประจำ�ประเทศกัมพูช�กลับประเทศเพื่อประท้วงก�รกระทำ�ดังกล่�ว 

 ในเชิงเปรียบเทียบแม้ว่�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้จะเป็นปัญห�ที่ส่งผล 

กระทบถงึคว�มสมัพนัธ์ทวิภ�คแีล้ว แต่เรยีกได้ว่�ทัง้ 2 ประเทศส�ม�รถรกัษ�คว�มสมัพนัธ์ระหว�่งประเทศ

ในระดับที่ดีไว้ได้ ทั้งนี้อ�จจะมีบ�งครั้งที่ผู้นำ�และเจ้�หน้�ที่รัฐมีคว�มไม่ไว้ว�งใจระหว่�งกัน เนื่องจ�ก 

ปัญห�ต่�งๆ เกดิจ�กคว�มขัดแย้ง อย่�งเช่น ปัญห�ผูล้ีภ้ยั คว�มมัน่คงของมนษุย์ เกิดก�รละเมดิสทิธิมนษุยชน  

และอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อคว�มมั่นคงช�ยแดนระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซีย  

นอกจ�กนี้คว�มเชื่อมโยงและผูกพันท�งช�ติพันธุ ์ ศ�สน�และประวัติศ�สตร์ทำ�ให้ประช�กรและ 

นักก�รเมืองในรัฐท�งเหนือของม�เลเซีย โดยเฉพ�ะในรัฐกลันตันมีคว�มเห็นใจ และในอดีตได้เคยมี 

ก�รสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในรูปแบบต่�งๆ ซ่ึงมีคว�มเสี่ยงที่จะ 

กระทบกระเทือนต่อคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีระหว่�งท้ัง 2 ประเทศได้ อ�จจะมีเพียงช่วงยุคพันตำ�รวจโท  

ทักษิณ ชินวัตร ที่ปัญห�ต่�งๆ จ�กคว�มขัดแย้งที่ไม่ได้รับก�รจัดก�รที่ดี ทำ�ให้มีก�รปะทะท�งว�จ� 

ระหว่�งผู้นำ�และเจ้�หน้�ที่ระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศ

กรอบกำรวิเครำะห์และขอบเขตของกำรศึกษำ

 เนื่องจ�กปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคว�มซับซ้อนอันเนื่องม�จ�ก 

คว�มสัมพันธ์ท�งช�ติพันธุ์ ศ�สน� และภ�ษ�ระหว่�งประช�กรท้ัง 2 ฝั่งของช�ยแดนไทยและม�เลเซีย

ทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�งกลุ่มเคล่ือนไหวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้และรัฐบ�ลไทยย่อม 

ส่งผลกระทบต่อในระดบัปัจเจก (first image) ระดับรัฐ (second image) และระดับระบบระหว่�งประเทศ 

(third image) อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก�รวิเคร�ะห์นี้จึงอ�ศัยกรอบแนวคว�มคิดและทฤษฎีเรื่อง Second 

Image Reversed ของ Peter Gourevitch (1978) ซึ่งถกเถียงว่� ก�รทำ�คว�มเข้�ใจหรืออธิบ�ยนโยบ�ย 

ต่�งประเทศของรัฐใดรัฐหนึ่งต้องอ�ศัยกรอบก�รวิเคร�ะห์ทั้งปัจจัยภ�ยในและปัจจัยระหว่�งประเทศ  

ง�นของ Gourevitch จึงเป็นก�รโต้แย้งง�นวิช�ก�รของ Kenneth Waltz (1959; 1979) ซึ่งแบ่งแยก

ระดบัของก�รวเิคร�ะห์ก�รระหว่�งประเทศออกเป็น 3 ระดบั โดยไม่ให้ผสมปนเปกนั และถ้�ห�กจะอธิบ�ย 

ระบบระหว่�งประเทศ ก็ควรใช้ก�รวิเคร�ะห์ในระดับระบบระหว่�งประเทศ หรือทฤษฎีคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศ ไม่ใช่ก�รวเิคร�ะห์ระดบัภ�ยในรฐั ด้วยคว�มเชือ่มโยงและก�รปฏสิมัพนัธ์ระหว่�งปัจเจก 
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ระดบัรฐั และระดบัระบบระหว่�งประเทศในกรณคีว�มขัดแย้งในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้จงึเป็นเหตใุห้

ไม่ส�ม�รถแยกวิเคร�ะห์ทั้ง 3 ระดับนี้ได้ต�มแนวคิดของ Waltz ได้

 ในท�งกลับกัน ง�นของ Gourevitch เสนอให้เห็นถึงคว�มเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันของระดับ 

ก�รวิเคร�ะห์ต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง บทบ�ทและอิทธิพลของปัจจัยระหว่�งประเทศที่มีผลกระทบต่อ

ก�รเมืองภ�ยในของรัฐต่�งๆ ซึ่งเข�เรียกว่�เป็น ระดับก�รวิเคร�ะห์แบบ Second Image Reversed  

จึงเป็นที่ม�ของสมมติฐ�นเบื้องต้นของก�รศึกษ�วิจัยนี้ คือ คว�มเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่�งก�รเมือง 

ภ�ยในประเทศและก�รเมืองระหว่�งประเทศส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทย 

กับประเทศเพื่อนบ้�นในยุคหลังสงคร�มเย็นอย่�งมีนัยสำ�คัญ จ�กกรอบวิเคร�ะห์ดังกล่�ว ในส่วนนี ้

จึงแบ่งก�รศึกษ�ออกเป็น 3 ระดับ

 ระดับแรก คือ กลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่ต่อสู้กับรัฐบ�ลไทย อ�จจะม ี

ก�รเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องก�รสนับสนุนจ�กตัวแสดงนอกประเทศ ทำ�ให้เกิดผลต่อคว�มขัดแย้ง 

ภ�ยในประเทศ นอกจ�กนี้ คว�มขัดแย้งอ�จจะกระทบถึงปัญห�ช�ยแดนระหว่�งประเทศได้เนื่องจ�ก 

เกิดก�รล้ีภัยของประช�ชน และคว�มเชื่อมโยงท�งช�ติพันธุ์ (Affective Links) ที่อ�จจะทำ�ให้เกิด 

ก�รสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวในรูปแบบต่�งๆ ในด้�นหนึ่งรัฐเองก็มีคว�มพย�ย�มที่จะจำ�กัดมิติข้�มช�ต ิ

ดังกล่�ว เพื่อรักษ�ขอบเขตของปัญห�ให้เป็นเพียงปัญห�ภ�ยในประเทศ แต่ในอีกด้�นหนึ่งกลุ่มช�ติพันธุ์

ที่กำ�ลังต่อสู ้กับรัฐก็มีคว�มพย�ย�มให้คว�มขัดแย้งดังกล่�วกล�ยเป็นส�กล (Internationalise)  

ให้ได้ม�กที่สุด โดยมีคว�มค�ดหวังว่�จะมีประเทศที่ส�ม หรือองค์ก�รระหว่�งประเทศจะเข้�ม�แทรกแซง 

หรือให้ก�รสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มช�ติพันธุ์ที่มีก�รต่อสู้กับรัฐ หรือมีเป้�หม�ยสูงสุดคือก�รได้รับ

ก�รสนับสนุนให้เป็นเอกร�ช

 ระดับที่สอง คือ ตัวแสดงระดับก�รเมืองภ�ยในประเทศ โดยจะมุ่งวิเคร�ะห์ก�รปฏิสัมพันธ์

ระหว่�งตัวแสดงท�งก�รเมืองที่มีช่องท�งในก�รผลักดัน หรือแสดงอิทธิพลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ประเทศไทยและม�เลเซีย ดังน้ัน ก�รวิเคร�ะห์จึงเน้นศึกษ�ก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งรัฐบ�ลไทย และฝ่�ย

ก�รเมืองม�เลเซีย โดยเน้นเข้�ใจจุดยืนของพรรค United Malays National Organisation (UMNO) 

และพรรค Parti Islam Se-Malaysia (PAS) 
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 ท่ีให้สำ�คัญกับ พรรค UMNO เพร�ะเป็นพรรคก�รเมืองขน�ดใหญ่ที่สุดในประเทศม�เลเซีย  

ซึ่งมีอำ�น�จครอบงำ�ก�รเมืองม�เลเซียตั้งแต่ได้รับเอกร�ช นอกจ�กนี้ พรรค UMNO ยังเป็นแกนนำ�สำ�คัญ 

ของก�รก่อตั้งพรรคแนวร่วม (Barisan Nasional, BN) ซึ่งประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบ�ลในม�เลเซีย  

ส่วนพรรค PAS เป็นพรรคฝ่�ยค้�นทีใ่หญ่ท่ีสดุในก�รเมอืงม�เลเซยี อดุมก�รณ์ของพรรคองิกบัศ�สน�อสิล�ม 

และมีคว�มพย�ย�มต่อสู ้เพื่อผลักดันหลักก�รของศ�สน�อิสล�มในรัฐธรรมนูญของม�เลเซีย ทั้งนี ้

พรรค PAS มคีว�มสำ�คญัต่อก�รศึกษ�นี ้ เนือ่งจ�กฐ�นเสยีงสำ�คัญของพรรคอยู่ทีรั่ฐท�งตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ของประเทศ อันได้แก่ รัฐกลันตัน และเคดะห์ และประช�ชนในรัฐกลันตันมีคว�มผูกพันกับประช�ชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ พร้อมกันนี้ พรรค PAS ยังเคยให้ก�รสนับสนุนก�รเคล่ือนไหวในพ้ืนที ่

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในอดีตอีกด้วย

 ระดบัทีส่าม นอกจ�กตวัแสดงเหล่�นีจ้ะมีก�รปฏสัิมพันธ์ระหว่�งกันในบรบิทภ�ยในประเทศแล้ว  

ตวัแสดงเหล่�น้ียังได้รับอิทธิพลและยังเป็นตัวแสดงที่มีปฏิสัมพันธ์ภ�ยในสภ�พแวดล้อมระหว่�งประเทศ 

ก�รศึกษ�คว�มเชื่อมโยงและก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งปัจเจก ระดับรัฐ และระดับระบบระหว่�งประเทศ  

จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงสงคร�มเย็น และหลัง พ.ศ. 2547 เพื่อวิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลง  

และปัจจัยผลักดันก�รเปลี่ยนแปลงระหว่�งทั้ง 3 ระดับดังกล่�ว 

กำรทบทวนวรรณกรรม

 ปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นปัญห�ท�งคว�มมั่นคงของประเทศไทย  

ในอดีตพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ หรือเป็นที่รู้จักกันในน�มว่�ป�ต�นีด�รุสล�มเคยมีอิสระท�งก�รเมือง

และเศรษฐกจิ แต่มกี�รแสดงคว�มจงรกัภักดต่ีอสย�มโดยก�รส่งเครือ่งบรรณ�ก�รในรปูแบบของดอกไม้เงนิ 

ดอกไม้ทอง แต่หลังจ�กที่อังกฤษ และประเทศไทยหรือสย�มในสมัยนั้นได้ลงน�มในสนธิสัญญ�อังกฤษ 

และสย�มใน พ.ศ. 2452 ป�ต�นีด�รุสล�มได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสย�ม คว�มรู ้สึกที่ต่อต้�น 

ก�รปกครองสย�มเกิดขึ้นอันมีส�เหตุจ�กกระบวนก�รรวมศูนย์อำ�น�จไว้ท่ีส่วนกล�ง (Centralisation)  

ทำ�ให้ผู้ปกครองท้องถ่ินถูกลิดรอนอำ�น�จและถูกแทนที่ด้วยเจ้�หน้�ท่ีรัฐไทยจ�กส่วนกล�ง และนโยบ�ย 

ที่เน้นก�รผสมกลมกลืนคนเชื้อส�ยมล�ยูให้มี “คว�มเป็นไทย” โดยเฉพ�ะภ�ยใต้นโยบ�ยรัฐนยิมในสมยั

รัฐบ�ลจอมพล ป.พิบูลสงคร�ม จ�กปัญห�ที่มีตั้งแต่อดีตที่สืบเนื่องม�ถึงปัจจุบันและมองไม่เห็นท�ง 

ว่�จะยุติลงง่�ยๆ ทำ�ให้ปัญห�คว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทยได้รับคว�มสนใจ 

จ�กทัง้นักวชิ�ก�รไทยและต่�งประเทศ แต่สิง่ท่ีสนใจคอืแม้ว่�พ้ืนท่ีและประช�ชนในพืน้ท่ีจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ 
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จะมคีว�มเชือ่มโยงกบัรฐักลนัตันในแง่ประวตัศิ�สตร์ ช�ติพนัธุ ์ศ�สน� ภ�ษ�และวฒันธรรมอย่�งแนบแน่น 

แต่กลบัมวีรรณกรรมจำ�นวนน้อยม�กทีมุ่ง่ศกึษ�วเิคร�ะห์ถงึปัญห�คว�มขดัแย้งในพืน้ท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

และผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศแบบทวิภ�คี ยิ่งไปกว่�นั้นด้วยบริบทสภ�พแวดล้อม 

ที่ตัวแสดงและประเด็นปัญห�ต่�งๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญห�ภ�ยในประเทศในปัจจุบันมีคว�มเป็นส�กล 

(Internationalised) และข้�มช�ต ิ(Transnational) ทำ�ให้ก�รศกึษ�ประเดน็ปัญห�และผลต่อคว�มสมัพนัธ์

ระหว่�งประเทศแบบทวิภ�คีเป็นก�รมองเพียงด้�นเดียวหรือมิติเดียวของภ�พรวมของปัญห�นั้น แต่เป็น 

ทีน่่�เสยีด�ยว่�ยงัไม่มผีลง�นท�งวชิ�ก�รทีส่ะท้อนให้เหน็พลวตัคว�มเชือ่มโยงดงักล่�ว ดังนัน้ก�รจะเข้�ใจถึง 

พลวัตคว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทยอย่�งแท้จริงจะต้องอ�ศัยก�รวิเคร�ะห์

ถึงคว�มเช่ือมโยงระหว่�งบทบ�ทและอิทธิพลของปัจจัยระหว่�งประเทศกับก�รเมืองภ�ยในของรัฐต่�งๆ 

ที่มีผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซียซึ่งเป็นฐ�นวิเคร�ะห์ของก�รศึกษ�นี้

 เม่ือพิจ�รณ�วรรณกรรมในช่วงสงคร�มเย็น จะเห็นได้ว่�มีง�นจำ�นวนม�กที่ศึกษ�เกี่ยวกับ 

คว�มขัดแย้งในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ ในแง่ต่�งๆ อย่�งเช่น ก�รเข้�ใจถงึคว�มรู้สกึช�ตินยิมของคนในพืน้ที่ 

(Surin 1985) และคว�มขัดแย้งในภ�พรวม (Alpern 1974; Nantawan 1976, 1977; Sukre 1975)  

แต่ยังมีง�นจำ�นวนหนึ่งท่ีศึกษ�ปัญห�คว�มมั่นคงที่มีผลกระทบต่อทั้งประเทศไทยและม�เลเซีย รวมถึง 

ผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศแบบทวิภ�คี แต่ง�นเหล่�นี้ไม่ได้เน้นศึกษ�ผลจ�กคว�มขัดแย้ง 

ท�งกลุม่ช�ตพินัธุใ์นจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้เพยีงอย่�งเดยีว แต่อ�จจะให้คว�มสำ�คญักับภัยจ�กก�รขย�ยตวั

ของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งสะท้อนสภ�พแวดล้อมและภัยท�งคว�มมั่นคงในขณะนั้น นอกจ�กนี้ง�นกลุ่มนี ้

ไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รศกึษ�ปัจจยัระหว่�งประเทศทีมี่ผลต่อก�รเมืองภ�ยใน รวมทัง้ปัญห�คว�มขัดแย้ง 

ในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทย ตวัอย่�งง�นวชิ�ก�รในช่วงนีไ้ด้แก่ ง�นของ M. Ladd Thomas 

(1977) ทีแ่ม้ว่�จะตระหนกัถึงปัญห�ท�งคว�มมั่นคงจ�กทั้งก�รแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

อิทธิพลของพรรค มล�ย� (Malaya Communist Party, CPM) ในม�เลเซียในช่วงทศวรรษที่ 1970  

แต่ Thomas ได้เน้นวิเคร�ะห์เกี่ยวกับปัญห�ก�รขย�ยอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์มล�ย� (Malaya 

Communist Party, (PM)) ที่มีผลต่อคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซียม�กกว่� 

นอกจ�กนี้สุรินทร์ พิศสุวรรณ (1982) ยังเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของปัญห�ท�งคว�มมั่นคงในตอนนั้น  

แต่วิเคร�ะห์ปัญห�ผ่�นมุมมองของผู้นำ�ประเทศไทยและม�เลเซียท่ีมีต่อภัยท�งคว�มมั่นคงท่ีต่�งกัน  

(Security Perceptions) และผลกระทบต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ สรุนิทร์ถกเถยีงว่�คว�มสมัพนัธ์

ทวิภ�คีมีปัญห�บ้�งอันเนื่องม�จ�กมุมมอง และก�รให้คว�มสำ�คัญต่อปัญห�คว�มมั่นคงที่ต่�งกันคือ  

ประเทศไทยให้คว�มสำ�คัญกับภัยคอมมิวนิสต์ท�งช�ยแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่ติดกับ

ประเทศอินโดจีนที่อยู่ภ�ยใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ และปัญห�คว�มขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  

แต่ม�เลเซยีกลบัไม่เหน็ภยัจ�กคว�มขดัแย้งในภ�คใต้ของไทย แต่เกรงกลวัคว�มท้�ท�ยจ�กพรรคคอมมวินสิต์
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มล�ย� ซึ่งไทยอ�จจะไม่ได้คว�มสำ�คัญต่อปัญห�นี้ม�กนัก ก�รลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห�ที่ต่�งกัน 

ส่งผลกระทบต่อคว�มร่วมมือและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศในบ�งช่วงเวล� แต่ขณะเดียวกันมีปัจจัย

บ�งประก�รที่ช่วยหรือจำ�กัดผลเสียต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

 หลังจ�กก�รสิ้นสุดสงคร�มเย็นกอปรกับนโยบ�ยภ�ยใต้รัฐบ�ล พลเอก เปรม ติณสูล�นนท์  

(พ.ศ. 2523-2531) ได้เริ่มตระหนักถึงปัญห�คว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น และเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�ร

เปลีย่นแปลงนโยบ�ยให้มลีกัษณะประนีประนอม (Accommodation) ซึง่เป็นผลทำ�ให้คว�มรนุแรงในพืน้ที่

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เริ่มลดลง จึงไม่น่�แปลกใจท่ีก�รถกเถียงท�งวิช�ก�รเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งและ 

ผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศน้อยลงไปด้วย แต่หลังจ�กคว�มขัดแย้งในจังหวัดภ�คใต ้

ปะทข้ึุนม�ใหม่ในปี พ.ศ. 2547 จงึเริม่มนีกัวชิ�ก�รสนใจและถกเถยีงในประเดน็และในแง่ต่�งๆ โดยเฉพ�ะ

ส�เหตุของคว�มขัดแย้งที่ปะทุขึ้นม�ใหม่ 

 มีนักวิช�ก�รต่�งประเทศที่ชำ�น�ญเรื่องก�รก่อก�รร้�ย อย่�งเช่น Zachary Abuza (2009)  

และ Rohan Gunaratna, Arabinda Acharya และ Sabrina Chua (2005) ที่มองว่�ปัญห�คว�มขัดแย้ง 

ในหล�ยๆ พื้นท่ีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีส�เหตุและเช่ือมโยงกับ 

กลุม่ก่อก�รร้�ยข้�มช�ต ินอกจ�กนีน้กัวชิ�ก�รกลุ่มน้ียงัมคีว�มเห็นว่�กลุ่มติดอ�วธุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

มีแนวโน้มจะเพิ่มบทบ�ทในก�รก่อเหตุหลังเหตุก�รณ์ 11 กันย�ยน ง�นเหล่�นี้ได้รับก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์

อย่�งหนกัจ�กนักวชิ�ก�รท้ังไทยและต่�งประเทศทีช่ำ�น�ญเกีย่วกบัประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

อย่�งเช่น และ John T. Sidel (2007) ที่ออกม�โต้แย้งว่�ง�นเหล่�นี้ข�ดคว�มเข้�ใจในบริบทและพลวัต 

ของประเทศต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�งแท้จริง และยังสร้�งภ�พของก�รก่อเหตุร้�ยในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเกินคว�มเป็นจริง Michael Conners (2007) มีส่วนที่เห็นด้วยกับ Sidel และ 

ยังชี้ให้เห็นถึงก�รนำ�เสนอข้อมูลที่ผิดๆ ของนักวิช�ก�รกลุ่มนี้ในบทหนังสือ “War on Error and the  

Southern Fire: How Terrorism Analysts Get It Wrong”

 นอกจ�กวรรณกรรมในช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2547 จะโต้แย้งข้อถกเถียงที่ว่�คว�มขัดแย้งในพื้นที่

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รก่อก�รร้�ยระดับส�กลแล้ว ยังมีง�นที่พย�ย�มอธิบ�ยถึง

ส�เหตุและคุณลักษณะของคว�มขัดแย้งที่ปะทุขึ้นม�ใหม่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะมีก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ ์

นโยบ�ยของรัฐบ�ลต่�งๆ และก�รกระทำ�เจ้�หน้�ที่รัฐ โดยเฉพ�ะในยุค พันตำ�รวจโท ทักษิณ ชินวัตร  

อันมีนักวชิ�ก�รหล�ยท่�นทีถ่กเถยีงว่�เป็นส�เหตปุระก�รสำ�คญัของคว�มขดัแย้งในปัจจบุนั อย่�งเช่นง�น

ของอุกฤษฏ์ ปัทม�นันท์ (2006) ที่วิพ�กษ์วิจ�รณ์นโยบ�ยในสมัย พันตำ�รวจโท ทักษิณ หนังสือแผ่นดิน

จินตน�ก�รที่บรรณ�ก�รโดยชัยวัฒน์ สถ�อ�นันท์ (2551) Duncan McCargo (2008) ที่เรียนหนังสือเรื่อง 

Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand ที่วิพ�กษ์วิจ�รณ์นโยบ�ย
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ของรฐับ�ลต่�งๆ และง�นของ Marc Askew (2007) ทีพ่ย�ย�มเสนอแง่มมุทีต่่�งจ�กง�นทีว่จิ�รณ์นโยบ�ยของ

พันตำ�รวจโท ทักษิณ นอกจ�กนี้ยังมีง�นของศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี (2010) ที่วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ 

ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้บนฐ�นข้อมูลเชิงสถิติ แต่ง�นกลุ่มนี้จะเน้นก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยในประเทศ

ม�กกว่�ปัจจยัระหว่�งประเทศ ในช่วงนีย้งัมกีลุม่ง�นอืน่ๆ ท่ีมกี�รศกึษ�เกีย่วกบัพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ 

ผ่�นมุมมองประวัติศ�สตร์ และม�นุษยวิทย� อย่�งหนังสือที่บรรณ�ธิก�รโดย Patrick Jory (2013)  

ทีร่วบรวมบทคว�มเกีย่วกับอตัลกัษณ์ และคว�มรู้สึกช�ตินยิมในแง่มมุมองประวติัศ�สตร์ หรือหนงัสือของ 

Michael Montesano และ Patrick Jory (2008) ทีร่วบรวมบทต่�งๆ เกีย่วกบัคว�มสัมพันธ์กลุ่มช�ติพันธุ์ 

ซึง่ไม่ได้เพยีงเจ�ะจงคว�มสมัพันธ์ระหว่�งคนไทยและคนเชือ้ส�ยมล�ยอูย่�งเดยีว แต่ยังศกึษ�คว�มสมัพันธ์

คนเชื้อส�ยจีนในพื้นที่อีกด้วย

 จะเห็นได้ว่�ง�นวิช�ก�รในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะศึกษ�เกี่ยวกับพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้

ในแง่คว�มม่ันคง ประวัตศิ�สตร์ และสงัคมวิทย�และม�นษุยวทิย� แต่มน้ีอยม�กทีจ่ะศกึษ�ปัญห�คว�มขดัแย้ง 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในมิติระหว่�งประเทศ มีเพียงบทคว�มท�งวิช�ก�รของ John Funston 

(2006, 2010) ที่เสนอว่�นโยบ�ยของรัฐและวิธีปฏิบัติต่อคนมล�ยูมุสลิมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้

เป็นส�เหตุประก�รสำ�คัญที่กระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ แม้ว่� Funston จะเตือนผู้อ่�นและ 

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยถึงคว�มสำ�คญัของประเดน็ปัญห�คว�มขดัแย้งในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้และผลทีอ่�จจะเกิด 

ต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศไทยและเพือ่นบ้�น แต่ก�รศกึษ�ของ Funston เป็นเพยีงก�รมองส่วนหนึง่ 

ของผลกระทบเท่�นั้น เพร�ะนอกจ�กปัญห�คว�มขัดแย้งจะมีผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศแล้ว 

ก�รเมืองระดับช�ติและปัจจัยระหว่�งประเทศอื่นๆ ล้วนอ�จจะมีผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทย

และประเทศม�เลเซีย เมื่อพิจ�รณ�สถ�นก�รณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้จะเห็นได้ว่�ก�รกำ�หนด 

ท่�ทีของม�เลเซียจะคำ�นึงถึงคว�มผูกพันในแง่ช�ติพันธุ์ ภ�ษ� วัฒนธรรมและศ�สน�กับคนในพื้นที ่

จังหวัดภ�คใต้แล้ว รัฐบ�ลม�เลเซียยังต้องระมัดระวังก�รหยิบยกม�เป็นประเด็นก�รเมืองโดยพรรค PAS 

ที่ได้รับก�รสนับสนุนในรัฐกลันตันที่ติดกับช�ยแดนไทยและม�เลเซียยังถูกจำ�กัดจ�กก�รเป็นสม�ชิก 

ขององค์ก�รก�รประชุมอิสล�ม (Organisation of the Islamic Conference, OIC) กระแสก�รต่อต้�น

ในบ�งช่วงเวล�ท่ีประช�ชนในม�เลเซยีมต่ีอนโยบ�ยของรัฐบ�ลไทย เช่นเดียวกนัรฐับ�ลไทยยงัถกูจำ�กดัด้วย

ก�รเมืองระดับช�ติและยังมีผลต่อคว�มขัดแย้งอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญห�ท�งก�รเมืองระดับช�ติอ�จจะ

ส่งผลต่อคว�มมัน่คงของรฐับ�ล หรอืเบีย่งเบนคว�มสนใจของรฐับ�ลทำ�ให้ก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งกล�ยเป็น

เรื่องรองจ�กปัญห�ที่กระทบถึงคนในช�ติส่วนใหญ่ สุดท้�ยบรรทัดฐ�นของอ�เซียนที่ประเทศไทย 

และม�เลเซียเป็นสม�ชิกยังเป็นกรอบให้ประเทศท้ัง 2 ดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ดังนั้น 

คว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�ยใต้ของประเทศไม่ได้มีเพียงผลต่อคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีอย่�งเดียว  
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แต่ปัจจัยท�งช�ติพันธุ์ ก�รเมืองระดับช�ติและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศล้วนแต่มีก�รปฏิสัมพันธ์

ระหว่�งกันอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีวิจัย

 ผู้เขียนได้ใช้วิธีเชิงคุณภ�พในก�รเก็บข้อมูลสำ�หรับหนังสือเล่มนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ม�จ�กก�ร

วิเคร�ะห์ก�รให้สัมภ�ษณ์ในสื่อทั้งในและต่�งประเทศของเจ้�หน้�ที่ท�งคว�มมั่นคง เจ้�หน้�ที่กระทรวง

ต่�งประเทศ และผูน้ำ�ของประเทศไทยและม�เลเซีย นอกจ�กนีผู้เ้ขียนมกี�รเกบ็ข้อมลูจ�กวธิกี�รสมัภ�ษณ์

แบบ semi-structured เพือ่คว�มยดืหยุน่ในก�รสัมภ�ษณ์และเพ่ือลดคว�มเป็นท�งก�รลง ทัง้นีผู้้เขยีนได้

คำ�นงึถึงก�รเก็บข้อมลูจ�กกลุม่คนทีม่คีว�มหล�กหล�ย และจ�ก “ฝ่�ย” ต่�งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ปัญห� 

คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เพื่อให้ได้รับข้อมูลรอบด้�น สุดท้�ย อ�จจะมีใช้เอกส�รชั้นต้น

บ�งฉบบัอย่�งเช่น เอกส�รเกีย่วกับนโยบ�ยของรัฐเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจถงึวธิต่ี�งๆ ทีรั่ฐใช้ในก�รแก้ไขหรือ

จัดก�รกับคว�มขัดแย้ง และเอกส�รชั้นรองเพ่ือเข้�ใจสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งและผลกระทบต่อ 

คว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีในอดีตโดยเฉพ�ะในช่วงสงคร�มเย็น



บทที่ 2 

ภูมิหลัง สำเหตุและควำมขัดแย้งในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในยุคสงครำมเย็น

บทน�ำ

 กรณคีว�มขดัแย้งในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้มมี�น�นต้ังแต่หลังก�รลงน�มในสนธสิญัญ�องักฤษ

และสย�ม พ.ศ. 2452 ส�เหตุของคว�มขัดแย้งมีหล�ยประก�ร ได้แก่ ก�รรวมศูนย์อำ�น�จของรัฐไทย 

ตัง้แต่อดตี และนโยบ�ยของรัฐต่�งๆ ท่ีเน้นก�รผสมกลมกลืมท�งวฒันธรรม คว�มขดัแย้งในช่วงเวล�ดังกล่�ว 

ได้รับอิทธิพลจ�กบริบทระหว่�งประเทศในขณะนั้นไม่ว่�จะเป็นคว�มรู้สึกช�ตินิยมมล�ยูท่ีแผ่ขย�ย 

ในอินโดนีเซียและม�เลเซียในช่วงระหว่�งและหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ด้วยคว�มผูกพันท�งศ�สน� 

และช�ติพันธุ์ทำ�ให้กลุ่มต่�งๆ ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้รับก�รสนับสนุนจ�กประช�ชน และ

พรรคก�รเมืองในม�เลเซีย คว�มผูกพันดังกล่�วทำ�ให้รัฐบ�ลไทยเกิดคว�มไม่ว�งใจสถ�นก�รณ์และ 

รัฐบ�ลม�เลเซียในบ�งช่วงเวล� นอกจ�กนี้ก�รปร�บปร�มหรือก�รปฏิบัติต่อคนในพ้ืนที่จังหวัด 

ช�ยแดนภ�คใต้สร้�งคว�มไม่พอใจต่อประช�ชนและนักก�รเมืองในรัฐท�งเหนือของม�เลเซีย โดยเฉพ�ะ

ในกลันตัน แต่ด้วยก�รแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ทำ�ให้ผู้นำ�ของประเทศไทยและม�เลเซยีเลือกทีจ่ะ

รกัษ�คว�มสัมพนัธ์ระหว่�งประเทศทีด่ไีว้เพือ่รบัมอืกบัภยัท�งคว�มมัน่คงทีใ่หญ่กว่� คว�มซับซ้อนของปัญห�

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้สะท้อนให้เหน็ถงึพลวตัคว�มขดัแย้งระหว่�งทัง้ส�มระดบัคือ ระดบัปัจเจก ระดบัรฐั 

และระดับระหว่�งประเทศอย่�งแยกแยะไม่ได้ ซึ่งจะวิเคร�ะห์ในร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

ภูมิหลังและสำเหตุของควำมขัดแย้ง

 คว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทยนอกจ�กครอบคลุมเนื้อที่ของ 

จังหวัดปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�สแล้วบ�งคร้ังยังเกิดเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบในพ้ืนที่ 4 อำ�เภอของ 

จังหวัดสงขล�อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ก�รวิเคร�ะห์ทั้งหมดจะใช้คำ�ว่� “จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้” แทนก�รใช้ 

“ส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้” ที่ใช้กันอย่�งแพร่หล�ย ในอดีตพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้รู้จักกันในน�ม 

ป�ต�นีด�รุสล�ม แม้ว่�ป�ต�นีด�รุสล�มจะมีอิสระท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ แต่ในอดีตมีก�รแสดง 

คว�มจงรักภักดีต่อสย�มโดยก�รส่งเครื่องบรรณ�ก�รในรูปแบบของดอกไม้เงินดอกไม้ทอง แต่หลังจ�กที่



197กรณีศึกษา 3: ผศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

อังกฤษและประเทศไทยหรือสย�มในสมัยนั้นได้ลงน�มในสนธิสัญญ�อังกฤษและสย�มใน พ.ศ. 2452  

พืน้ทีต่รงนีจ้งึถกูรวมม�เป็นส่วนหนึง่ของสย�ม นอกจ�กนัน้สนธสัิญญ�ดังกล่�วมผีลทำ�ให้พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุม

รัฐกลันตัน เปรัค ปะลิส และเคดะห์กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของบริติชมล�ย� (British Malaya) หรือที่เร�รู้จัก

ในน�มของประเทศม�เลเซียในปัจจุบัน ก�รปักปันเขตแดนท่ีกำ�หนดไว้ต�มสนธิสัญญ�ระหว่�งอังกฤษ 

และสย�มสมัยนั้นได้มีผลสืบเนื่องม�จนถึงปัจจุบัน 

 คว�มขัดแย้งหรือคว�มรู้สึกท่ีต่อต้�นรัฐบ�ลไทยมีส�เหตุม�จ�กกระบวนก�รรวมศูนย์อำ�น�จ 

ไว้ทีส่่วนกล�ง (Centralisation) ก�รปฏริปูท�งก�รเมอืงของสย�มในสมยันัน้ไม่ได้มผีลเพยีงลดิรอนอำ�น�จ 

ของผูป้กครองและชนชัน้นำ�ของป�ต�น ีแต่ยงัถกูแทนทีด้่วยข้�ร�ชก�รไทยทีส่่งม�จ�กส่วนกล�ง ในสมยัรชัก�ล

ที ่1 ป�ต�นีถกูแบ่งออกเป็น 7 หวัเมอืง แต่ใน พ.ศ. 2450 ทัง้ 7 หวัเมอืงได้ถกูยบุและปรบัเป็น 3 มณฑล  

จนในที่สุด ป�ต�นีถูกแบ่งออกเป็นส�มจังหวัดที่เร�รู ้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นก�รที่สย�มเริ่มมีก�ร 

รวบศูนย์อำ�น�จและลดอำ�น�จของผู ้ปกครองป�ต�นีทำ�ให้เกิดฉนวนของคว�มไม่พอใจต่อรัฐสย�ม  

คว�มรู้สึกดังกล่�วยิ่งถูกตอกยำ้�จ�กก�รเปรียบเทียบระหว่�งคนเชื้อส�ยมล�ยูที่อยู่ภ�ยใต้ก�รปกครอง 

ของรัฐบ�ลไทย และช�วมล�ยูอีกฝ�กฝั่งของช�ยแดน เพร�ะภ�ยใต้ก�รปกครองของอังกฤษ อังกฤษได้

สงวนอำ�น�จให้ผู้ปกครองเดิมในรัฐเคดะห์และรัฐกลันตัน (Surin 1985, 39) โดยท่ีอังกฤษมีสถ�นะ 

เป็นเพียงที่ปรึกษ�เท่�นั้น 

 อีกประก�รหนึ่ง ก�รต่อต้�นท�งก�รไทยม�จ�กนโยบ�ยท่ีใช้ในก�รบริห�รจัดก�รจังหวัด 

ช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งเน้นก�รผสมกลมกลืนคนเชื้อส�ยมล�ยูให้มี “คว�มเป็นไทย” ทั้งนี้ รัฐบ�ลในยุคต่�งๆ 

มจุีดประสงค์ในก�รตดัและลบเลอืนคว�มสมัพันธ์ของคนในพ้ืนท่ีกับเชือ้ช�ติและศ�สน�ท่ีคว�มคว�มแตกต่�ง 

จ�กคนส่วนใหญ่ในประเทศ นอกจ�กนี้ ยังมีคว�มพย�ย�มที่จะใช้คำ�ก�รเรียกแทนประช�ชนในพื้นที ่

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ว่�เป็น “ไทยมุสลมิ” เพือ่เน้นยำ�้ให้เหน็ถงึคว�มเป็น “ไทย” และลดคว�มเป็นมล�ยู  

(Christie 2000, 173) แต่ก�รใช้ว�ทกรรมเช่นนี้ไม่ส�ม�รถหยุดยั้งคว�มรู้สึกช�ตินิยมมล�ยูที่กำ�ลังเฟื่องฟู

ในตอนนั้น 

 นโยบ�ยเหล่�นีม้อียูใ่นเกอืบทกุยุคในรูปแบบ และระดับทีต่่�งกนั ตัวอย่�งทีอ่�จจะเหน็ได้ชดัคอื

นโยบ�ยรัฐนิยมในสมัยรัฐบ�ล จอมพล ป.พิบูลสงคร�ม เพื่อปลุกระดมคว�มรักช�ติ อย่�งเช่น ก�รบังคับ

ให้ข้�ร�ชก�รเชื้อส�ยมล�ยูให้ใช้ชื่อไทย ห้�มก�รแต่งก�ยต�มแบบจ�รีตมล�ยู ห้�มก�รใช้ภ�ษ�มล�ยูและ 

ให้เรียนภ�ษ�ไทย แม้กระทั่งก�รนับถือศ�สน�อิสล�มยังถูกจำ�กัด คนเชื้อส�ยมล�ยูมีคว�มภูมิใจ 

ในประวัติศ�สตร์และคว�มยิ่งใหญ่รุ่งเรืองของป�ต�นีด�รุสล�ม ซ่ึงเคยเป็นศูนย์กล�งของศ�สน�อิสล�ม 

ในอดตี ในช่วงศตวรรษที ่19 และ 20 จะเหน็ได้จ�กก�รทีป่�ต�นีเป็นทีต้ั่งของปอเน�ะทีม่ชีือ่เสยีงอยู่หล�ยแห่ง  



198 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(Winzeler in Che Man 1990, 68) นโยบ�ยที่จำ�กัดศ�สน�จึงทำ�ให้รัฐยิ่งมีส่วนในก�รเปลี่ยนแปลงหรือ

ลุกลำ้�ในชีวิตคว�มเป็นอยู่ของช�วมล�ยูมุสลิม ตัวอย่�งคือ นโยบ�ยของรัฐบ�ลไทยที่ให้ประช�ชน 

ในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ได้รบัก�รศกึษ�แบบส�มญั โดยมวัีตถุประสงค์ให้ช�วมุสลิมมคีว�มรู้สึกเป็นส่วนหนึง่ 

ของช�ติไทย แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นไปในทิศท�งตรงกันข้�ม สถ�บันก�รศึกษ�ต�มประเพณีของ 

ช�วมล�ยูมุสลิม หรือปอเน�ะได้ถูกเปลี่ยนม�เป็นโรงเรียนร�ษฎร์สอนศ�สน�อิสล�มซึ่งจะต้องมีก�ร 

จดทะเบียนอย่�งถูกต้อง และภ�ษ�ไทยได้ถูกผลักดันให้เข้�ไปใช้ในก�รศึกษ�แทนที่ภ�ษ�มล�ยู  

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งโรงเรียนทำ�ให้ครูสอนศ�สน�ในพ้ืนท่ีเกิดคว�มไม่พอใจต่อท�งก�รไทย  

เพร�ะนอกจ�กนโยบ�ยของรฐัไทยจะลกุลำ�้เข้�ในพืน้ทีว่ฒันธรรมและศ�สน�ของพวกเข� แต่ยงัทำ�ให้ครศู�สน� 

ต้องสญูเสยีอำ�น�จในก�รควบคมุโรงเรยีนของตน สำ�หรบัช�วมล�ยมูสุลิมแล้วท�งก�รไทยกำ�ลงัรกุลำ�้เข้�ไป

ในพืน้ท่ีศักดิส์ทิธิโ์ดยเฉพ�ะปอเน�ะ ซึง่เป็นสถ�บนัท่ีมบีทบ�ทสำ�คญัในก�รธำ�รงไว้และรกัษ�ก�รศึกษ�และ

แนวคิดของศ�สน� ปัญห�ดังกล่�วไม่ได้มีเพียงแต่ในอดีตแต่ยังมีผลใช้ในระดับต่�งๆ จวบถึงปัจจุบัน 

ปร�กฏก�รณ์เช่นนี้ยิ่งสร้�งคว�มรู้สึกที่ไม่มั่นคงในหมู่ประช�ชน (สุรินทร์และชัยวัฒน์ 2527, 20-27)  

อันทำ�ให้เห็นได้ว่�เป็นรฐัมวีธิกี�รทีม่องว่�ปอเน�ะนัน้เป็นปัญห�ทัง้ในด้�นคว�มมัน่คงและปัญห�ในแง่ของ

ก�รพัฒน�ด้วย 

 ศ�สน�และวฒันธรรมไม่ได้มเีพยีงคว�มสำ�คญัต่อวถิชีวิีตของประช�ชนมสุลมิเชือ้ส�ยมล�ยเูท่�นัน้ 

แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของช�ตินิยมมล�ยู ซึ่งก่อตัวขึ้นบนพื้นฐ�นเชื้อช�ติมล�ยูและศ�สน�อิสล�ม

อย่�งแยกแยะไม่ได้ ขบวนก�รแนวร่วมมล�ย ู(Pan Malayan Movement) ทีถ่กูปลกุระดมและแพร่กระจ�ย 

ในโลกมล�ยู (หม�ยรวมถึงพื้นที่ดัทช์ อีสต์ อินดีส บริติชมล�ย� และพื้นที่จังหวัดภ�คใต้) ทำ�ให้อัตลักษณ์

และคว�มรู้สึกช�ตินิยมต่อต้�นท�งก�รไทยยิ่งทวีคว�มเข้มข้นขึ้น ขบวนก�รแนวร่วมมล�ยูเป็นผลม�จ�ก

กระแสต่อต้�นก�รปกครองของตะวนัตก (Nantawan 1976, 207) ในช่วงสงคร�มโลกครัง้ท่ี 2 ในช่วงเวล�เดยีวกัน 

พื้นที่ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของบริติชมล�ย�ต�มสนธิสัญญ�อังกฤษและสย�ม อันได้แก่ รัฐกลันตัน  

เปรคั ปะลสิ และเคดะห์ได้ถกูผนวกเป็นส่วนหนึง่ของไทยในสมัยรฐับ�ล จอมพล ป.พบิลูสงคร�ม ทีเ่ป็นเช่นนี ้

เพร�ะประเทศไทยได้ให้ก�รสนับสนุนญี่ปุ่นในก�รทำ�สงคร�ม ผลจ�กก�รรวมดินแดนตรงนี้ทำ�ให้กระแส

คว�มรูสึ้กช�ตนิยิมในหมูค่นมสุลมิมลีกัษณะข้�มช�ตแิละมผีลยิง่ทำ�ให้คว�มรูส้กึช�ตนิยิมมคีว�มเข้มข้นขึน้ 

(Melvin 2007, 15) ปัจจัยท�งภูมิศ�สตร์จึงส่งเสริมคว�มใกล้ชิดระหว่�งคนในช�ยแดนภ�คใต้และ 

ประช�กรท�งเหนือของม�เลเซีย พื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคว�มห่�งไกลจ�กกรุงเทพฯ และลักษณะ

ภูมิศ�สตร์เป็นป่�และภูเข�ทำ�ให้ก�รเดินท�งไปม�ลำ�บ�ก ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับก�รเดินท�งไปม�เลเซีย 

มีคว�มง่�ยกว่�แม้ว่�จะเป็นท�งบกหรือท�งนำ้�ก็ต�ม (ม�รคและสมเกียรติ 2551, 58) ในท�งกลับกัน  

รฐัท�งเหนอืของม�เลเซยี อย่�งรฐักลนัตนัซึง่มชี�ยแดนทีติ่ดกบัจงัหวัดนร�ธวิ�ส มีสภ�พภมูปิระเทศทีเ่ป็นป่� 
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และเข�เช่นเดียวกนัทำ�ให้มคีว�มรูส้กึว่�ถูกแยกออกจ�กส่วนอืน่ๆ ของม�เลเซีย ท่�มกล�งบรรย�ก�ศดังกล่�ว 

ทำ�ให้ช�วมล�ยมูสุลมิทัง้ 2 ฝ่ังของช�ยแดนรูสึ้กถงึคว�มเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และทำ�ให้ช�วมล�ยมูสุลมิ 

ในภ�คใต้ของประเทศไทยก็ได้รับก�รสนับสนุนเช่นกันอย่�งเป็นรูปธรรม ปร�กฏก�รณ์เช่นนี้ทำ�ให้เห็นถึง 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประช�ชนเชื้อส�ยมล�ยู ที่แม้ว่�จะถูกแบ่งแยกด้วยพรมแดนที่เป็นก�รตกลงกัน

ระหว่�งผูน้ำ�องักฤษและสย�ม กลบัถกูเชือ่มโยงด้วยส�ยสัมพันธ์ท�งศ�สน�และวัฒนธรรม รวมทัง้ขบวนก�ร

แนวร่วมมล�ย ูแต่นโยบ�ยของรฐัทีก่ำ�ลงัรวมอำ�น�จเข้�ศนูย์จึงเกดิก�รลิดรอนอำ�น�จของชนชัน้นำ�ของป�ต�นี  

กอปรกบันโยบ�ยทีล่กุลำ�้เข้�ไปในพืน้ทีว่ฒันธรรมและศ�สน�ของคนเชือ้ส�ยมล�ย ูทำ�ให้เกดิก�รเคลือ่นไหว

เพื่อต่อต้�นนโยบ�ยและก�รปกครองของไทย ซึ่งจะอธิบ�ยดังต่อไปนี้

กำรเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

 กระแสคว�มรู้สึกช�ตินิยมของคนมุสลิมเชื้อส�ยมล�ยูเป็นผลให้บรรด�ผู้นำ�ท�งก�รเมือง และ 

ผูน้ำ�ศ�สน�ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ของประเทศไทยมกี�รเคลือ่นไหวท�งก�รเมอืงในรปูแบบต่�งๆ  

โดยคุณลักษณะก�รเคลื่อนไหวในช่วงนี้เน้นก�รห�ก�รสนับสนุนจ�กต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะจ�ก

พรรคก�รเมือง หรือประช�ชนที่อยู่ในบริติชมล�ย� และมีก�รเรียกร้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กองค์ก�ร

ระหว่�งประเทศ อย่�งสหประช�ช�ตกิลุม่เคลือ่นไหวส่วนใหญ่นัน้มีเป้�หม�ยท่ีต่�งกนัไปตัง้แต่ก�รเรยีกร้อง 

ให้พืน้ทีป่�ต�นดี�รสุล�มเดมิเป็นส่วนหนึง่ของบรติิชมล�ย�ไปจนถงึก�รเรยีกร้องให้พ้ืนทีจ่งัหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

เป็นเขตปกครองตนเอง

 กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร (2013, 237) ได้แบ่งผู้นำ�ช�วมล�ยูมุสลิมในก�รเคลื่อนไหวต่อต้�น

รัฐบ�ลไทยในช่วงนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มช�ตินิยมแบบอนุรักษ์นิยม (the old school of 

conservative nationalists) และกลุ่มทีส่อง ได้แก่ กลุม่ช�ตนิยิมแบบก้�วหน้� (the modern school of  

progressive nationalists) กลุม่แรกประกอบด้วย ตวนกมูะไฮยดิดนิ บตุรช�ยคนเลก็ของตนกอัูบดลุ ก�รเดร์  

(สุลต่�นองค์สุดท้�ยของป�ต�นีด�รุสซ�ล�ม) และน�ยอดุลย์ ณ ส�ยบุรี (หรือ ตวนกูอับดุลย�ล�ล์ น�เซร์) 

โดยส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มน้ีมีจุดมุ่งหม�ยท่ีจะฟื้นฟูอำ�น�จของผู้ปกครองป�ต�นี และมีคว�มต้องก�รที่จะ 

รวมตัวดินแดนป�ต�นีกับบริติชมล�ย� ก�รเคล่ือนไหวของกลุ่มนี้อยู่ภ�ยใต้แกนนำ�ของตวนกูมะไฮยิดดิน 

ส่วนกลุ่มที่สอง ประกอบด้วย ช�วมล�ยูมุสลิมที่ได้รับก�รศึกษ�จ�กต่�งประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศ

ในตะวันออกกล�ง กลุ่มนี้จะมีคว�มหล�กหล�ยท�งอุดมก�รณ์ม�กกว่�กลุ่มแรก

 กระแสก�รเรยีกร้องให้เป็นส่วนหนึง่ของบริติชมล�ย�นัน้เร่ิมชดัเจนขึน้หลังก�รส้ินสุดสงคร�มโลก

ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 2488 น�ยอดุลย์ ณ ส�ยบุรี (หรือ ตวนกูอับดุลย�ล�ล์ น�เซร์)  

ได้ยื่นจดหม�ยร้องเรียนต่อท�งก�รอังกฤษเพ่ือขอคว�มช่วยเหลือให้คนเช้ือส�ยมล�ยูได้ “หลุดออกจ�ก
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เง้ือมมือสย�ม”1 หลังก�รสิ้นสุดสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ประเทศตะวันตกกำ�ลังเจรจ�เรื่องเขตแดน และ 

เริ่มมีคว�มคิดที่จะให้เอกร�ชกับเมืองขึ้นต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำ�ท�งก�รเมืองเชื้อส�ยมล�ยู

ที่อยู ่ในประเทศไทยมีคว�มหวังว่�ฝ่�ยสัมพันธมิตรจะลงโทษประเทศไทยในฐ�นะฝ่�ยผู้แพ้สงคร�ม  

โดยก�รนำ�ดินแดนจังหวัดช�ยแดนของประเทศไทยไปรวมกับบริติชมล�ย� 

 แม้ว่�ก�รลงโทษประเทศไทยเป็นสิง่ทีน่่�สนใจสำ�หรบัองักฤษ (Christie 2000, 179) อนัเนือ่งม�จ�ก 

ผลกระทบต่อผลประโยชน์อังกฤษท่ีเกิดจ�กก�รที่ประเทศไทยได้ให้ก�รสนับสนุนญี่ปุ่นในก�รทำ�สงคร�ม 

แต่อังกฤษไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อคำ�เรียกร้องดังกล่�วได้ เนื่องจ�กผู้ที่อยู่เบื้องหลังก�รเรียกร้องดังกล่�ว 

คือ ตวนกูมะไฮยิดดินบุตรช�ยคนเล็กของตนกูอับดุล ก�รเดร์ (สุลต่�นองค์สุดท้�ยของป�ต�นีด�รุสล�ม) 

ซึง่ได้พำ�นกัอยูท่ี่บรติชิมล�ย�เพือ่นำ�ขบวนก�รต่อต้�นรฐับ�ลไทยจ�กทีน่ัน้ องักฤษจงึไม่ส�ม�รถตอบสนอง

คำ�เรียกร้องก�รแบ่งแยกดินแดนของประเทศไทย โดยที่คำ�เรียกร้องนั้นม�จ�กผู้ที่พักพิงในบริติชมล�ย�  

นอกจ�กนี้ท�งบริติชมล�ย�กำ�ลังข�ดแคลนอ�ห�รจึงจำ�เป็นต้องพึ่งพ�ประเทศไทยในก�รส่งออกข้�ว  

แต่ท่ีสำ�คัญคือ ในขณะนั้นสหรัฐฯ ต้องก�รเห็นเสถียรภ�พภ�ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อปิดฉ�ก 

ปัญห�ต่�งๆ อันมีผลจ�กสงคร�มโลกครั้งที่ 2 (Sukhre 1975, 196)

 รัฐบ�ลไทยตระหนักถึงคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเสียดินแดนจึงมีก�รปรับนโยบ�ยที่ปฏิบัติต่อ 

คนเช้ือส�ยมล�ยู (Kolkua 2013, 196) แต่ก�รปรับนโยบ�ยไม่เพียงพอที่จะสยบคว�มไม่พอใจของคน 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้ ในปี พ.ศ. 2490 ฮัจญีสุหลงได้ตั้งกลุ ่มก�รเคลื่อนไหวที่มีช่ือว่� 

ขบวนก�รประช�ชนปัตต�นีเพื่อผลักดันข้อเรียกร้อง 7 ประก�ร ซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องคือ ก�รขออำ�น�จ

เพื่อบริห�รพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ต�มแนวท�งวัฒนธรรมมล�ยูและศ�สน�อิสล�ม ฮัจญีสุหลง 

ได้แรงบันด�ลใจจ�กข้อเสนอของน�ยปรีดี พนมยงค์ท่ีเคยสนับสนุนก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่กลุ่ม 

ช�ติพันธุ์ต่�งๆ ในประเทศไทยเพื่อให้พื้นท่ีเหล่�นี้มีอำ�น�จในก�รบริห�รกิจก�รท�งด้�นวัฒนธรรมเฉพ�ะ 

ของกลุ่ม (Surin 1985, 150) ก�รเรียกร้องให้ท�งก�รไทยกระจ�ยอำ�น�จสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ช�วมุสลิม 

เชื้อส�ยมล�ยูได้มีพื้นที่ในก�รจัดก�รเรื่องของวัฒนธรรมและศ�สน�ได้รับก�รสนับสนุนอย่�งกว้�งขว�ง  

แต่ท�งก�รไทยปฏิเสธข้อเสนอดังกล่�ว เพร�ะเกรงว่�จะกล�ยเป็นตัวอย่�งให้ชนกลุ ่มน้อยอื่นๆ  

หันม�เรียกร้องก�รปกครองตนเองบ้�ง ในที่สุดในปี พ.ศ. 2495 ฮัจญีสุหลงถูกจับและห�ยตัวไปโดย

สันนิษฐ�นว่�เสียชีวิต

1 แปลม�จ�ก ‘We therefore hope that the Allied Nations who are just, may help us in our desire, and  
 release us from the hand of Siam’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจดหม�ยที่ส่งให้ท�งก�รอังกฤษที่บริติชมล�ย� อ้�งจ�ก  
 (Christie 2000, 228)
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 นอกจ�กนี้ ยังมีก�รเคลื่อนไหวทั้งในและนอกประเทศโดยเรียกก�รสนับสนุนจ�กประช�ชน 

ทั้ง 2 ฝั ่งของช�ยแดนประเทศไทยและม�เลเซีย มีผู ้นำ�เชื้อส�ยมล�ยูจำ�นวนหนึ่งได้หลบหนีไปอยู่ 

ที่บริติชมล�ย�เพ่ือเคลื่อนไหวท�งก�รเมือง และก�รขอคว�มช่วยเหลือจ�กน�น�ช�ติ และองค์ก�ร 

ระหว่�งประเทศต่�งๆ จ�กที่นั้น กลุ่มเคล่ือนไหวในสมัยนั้นมีจุดประสงค์ท่ีจะเรียกร้องก�รเป็นอิสระ 

จ�กก�รปกครองของรัฐบ�ลไทย ตลอดทั้งทศวรรษ 1950 มีก�รเคลื่อนไหวในรูปแบบต่�งๆ กัน อย่�งเช่น 

กลุ่มคนเชื้อส�ยมล�ยูจำ�นวน 250,000 คน ย่ืนร้องเรียนต่อสหประช�ช�ติเพ่ือขอให้พื้นที่จังหวัด 

ช�ยแดนภ�คใต้ได้เป็นส่วนหน่ึงของบริติชมล�ย� นอกจ�กนี้ยังมีก�รก่อตั้งกลุ่ม GAMPAR ซึ่งมีฐ�นอยู่ที่ 

กลนัตนั แต่มผีูใ้ห้ก�รสนับสนนุอยูท่ีส่งิคโปร์และปีนงั (Suhrke 1975, 196; Nantawan 1976, 213) GAMPAR  

ยงัได้รบัก�รสนับสนนุจ�กพรรค Malay Nationalist Party (MNP) ในม�เลเซีย นอกจ�กน้ี ตวนกมูะไฮยดิดนิ  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GAMPAR ยังได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู ้นำ�อินโดนีเซียและม�เลเซียอีกด้วย  

(Surin 1985, 162) แต่หลังจ�กท่ีตวนกูมะไฮยิดดินได้เสียชีวิต หม�ยถึงก�รสิ้นสุดของบทบ�ท 

กลุ่มช�ตินิยมแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งต่อม�กลุ่มช�ตินิยมแบบหัวก้�วหน้�มีบทบ�ทในก�รเคลื่อนไหวม�กขึ้น 

(Kolkua 2013, 238)

 ก�รเคลื่อนไหวในช่วง 2503 ถึง 2533 มีก�รหันม�ใช้คว�มรุนแรงม�กขึ้น เพร�ะคว�มรู้สึก 

ที่ถูกรุกร�นท�งวัฒนธรรม และศ�สน�ในหมู่คนเชื้อส�ยมล�ยู ในช่วงดังกล่�วมีก�รก่อเหตุจำ�นวนม�ก 

ในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่ Andrew Forbes (1982, 1067) ถกเถียงว่�ย�กที่จะแบ่งแยกว่� 

คว�มรุนแรงดังกล่�วเป็นก�รกระทำ�ของกลุ ่มเคลื่อนไหวที่มีอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองหรือเป็นกลุ ่ม

อ�ชญ�กรรมท่ีมีบทบ�ทในก�รลักขโมย และค้�ข�ยที่ผิดกฎหม�ย ในช่วงนี้แม้ว่�ก�รเคลื่อนไหวจะม ี

จุดประสงค์ที่แตกต่�งกัน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มก�รเคลื่อนไหวที่เป็นกองกำ�ลังติดอ�วุธ บ�งกลุ่มต้องก�ร 

เรยีกร้องเอกร�ช ในขณะทีบ่�งกลุม่ข�ดเป้�หม�ยและแผนก�รทีช่ดัเจน โดยในอดตีพ้ืนท่ีจังหวดัช�ยแดนภ�คใต้ 

มีกลุ่มต่�งๆ ม�กถึง 60 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มแทบจะไม่มีก�รประส�นง�นกัน (ICG 2005, 3; McCargo  

2008, 134) ในช่วงเวล�ดงักล่�วมแีนวร่วมปลดแอกแห่งช�ติปัตต�น ี(National Pattani Liberation Front, 

BNPP) ซึ่งก่อตั้งใน พ.ศ. 2491 เป็นขบวนก�รที่เก่�แก่ที่สุดโดยมีจุดประสงค์ในก�รเรียกร้องเอกร�ช 

อย่�งสมบรูณ์ ซึง่ต่�งจ�กกลุ่มเคลือ่นไหวอืน่ๆ ทีส่่วนใหญ่จะเรียกร้องก�รเป็นส่วนหน่ึงของสหพนัธรัฐม�ล�ย�  

BNPP ได้พัฒน�จ�กขบวนก�ร GAMPAR หลังจ�กที่ตวนกูมะไฮยิดดินเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2495  

หลังจ�กนั้น ตวนกูอับดุลย�ล�ล์ น�เซร์ขึ้นม�เป็นหัวหน้�แทน (Che Man 1990, 20) โดยมีสำ�นักง�นใหญ่

อยูท่ีรั่ฐกลนัตนั ข้อเหมอืนของ BNPP กบักลุ่มในอดตีคือคว�มสมัพนัธ์ หรอืคว�มพย�ย�มห�ก�รสนบัสนนุ

จ�กตัวแสดงในต่�งประเทศ อย่�งเช่นพรรค PAS ที่มีฐ�นก�รสนับสนุนที่รัฐกลันตัน องค์ก�รระดับภูมิภ�ค

ในตะวันออกกล�ง อย่�งองค์ก�รก�รประชุมอิสล�ม และสันนิบ�ตอ�หรับ (Arab League) (ICG 2005, 7) 

นอกจ�กนี้ยังมีแนวร่วมปฏิวัติแห่งช�ติมล�ยูปัตต�นี (Barisan Revolusi Nasional, BRN) ที่ถูกก่อตั้งโดย 
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อสุต�ซ หะย ีอบัดลุ ก�รมิ ฮัสซัน ทีม่คีว�มไม่พอใจในก�รปฏริปูก�รศกึษ�ของท�งก�รไทย BRN มคีว�มสมัพนัธ์ 

อันดีกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคคอมมิวนิสต์มล�ย�ที่ปฏิบัติก�รในพื้นที่ในขณะนั้น 

คว�มสัมพันธ์อันดีกับพรรคคอมมิวนิสต์ท้ัง 2 ฝั่งของช�ยแดนทำ�ให้สร้�งคว�มแตกแยกภ�ยใน BRN  

ระหว่�งฝ่�ยที่เห็นด้วยกับฝ่�ยที่ไม่เห็นกับคว�มสัมพันธ์ดังกล่�ว (Harish 2006) ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 BRN 

แตกออกเป็น 3 กลุม่ คอื BRN Congress เป็นกลุ่มกองกำ�ลังติดอ�วธุ BRN Ulama เป็นกลุ่มทีเ่น้นอดุมก�รณ์

ด้�นศ�สน� และ BRN-Coordinasi (BRN-C) เป็นกลุ่มที่มีจุดประสงค์ด้�นก�รเมืองและศ�สน�

 แต่กลุม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุและมปีระสทิธภิ�พม�กทีสุ่ดในก�รปฏบิติัก�รในตอนนัน้คอื พูโล (Patani United  

Liberation Organisation, PULO) ที่ก่อตั้งโดย ตวนกู บีรอ ที่เมกกะ ประเทศซ�อุดีอ�ระเบีย พูโลมีฐ�น

ก�รสนับสนุนท่ีกว้�งกว่� 2 กลุ่มแรก และมีส�ข�และได้รับก�รสนับสนุนจ�กประเทศในตะวันออกกล�ง 

นอกจ�กนี ้พโูลยงัได้รบัก�รสนบัสนนุจ�กมอูมัม�ร์ กดัด�ฟี ผูน้ำ�ลเิบยีในตอนนัน้ แต่คว�มช่วยเหลอืทีก่ดัด�ฟี 

ให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวต่�งๆ ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�ง Free Aceh Movement (GAM)  

ในอ�เจะห์ รวมทัง้กลุม่พโูลในจงัหวดัช�ยแนภ�คใต้ได้ลดลงหลัง ปี พ.ศ. 2521 (Forbes 1982, 1067) คว�มเชือ่มโยง 

และอิทธิพลจ�กตะวนัออกกล�งสะท้อนให้เห็นในชือ่ของพโูล ซึง่ล้อจ�ก Palestine Liberation Organisation  

(PLO) ในภ�ยหลังพูโลเองได้สร้�งคว�มสัมพันธ์กับ PLO และกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆ ในลิเบียและซีเรีย  

(Davis 2010) พูโลมีจุดมุ่งหม�ยในก�รเรียกร้องเอกร�ช โดยก�รสร้�งสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองเพื่อดึงดูด 

คว�มสนใจของส�ธ�รณะและสือ่ต่�งประเทศ เช่น เหตุก�รณ์ประท้วงใหญ่ในปัตต�นเีมือ่ปล�ยปี พ.ศ. 2518 

ซึ่งมีช�วมล�ยูมุสลิมจำ�นวนม�กเข้�ร่วมชุมนุมน�นเกือบหนึ่งเดือน (สุรินทร์และชัยวัฒน์ 2527, 55)  

นอกจ�กนี้ ยังมีกลุ่มที่ใช้คว�มรุนแรงท่ีปฏิบัติก�รในพื้นที่โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ในก�รเรียกร้องเอกร�ช  

แต่อ้�งก�รต่อสู้ในน�มของพระเจ้� อย่�งเช่น กลุ่ม Grekkan Islam Patani (GIP) และ Saibillillah  

(Path of God) ที่เคยก่อเหตุว�งระเบิดที่สน�มบินดอนเมืองในปี พ.ศ. 2520 แต่สล�ยไปในเวล�ไม่น�น 

 จ�กสภ�พปัญห�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เร�จะเห็นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งประช�กรของ 

ทั้ง 2 ฝั่งของช�ยแดนไทย-ม�เลเซียในแง่ช�ติพันธุ์ วัฒนธรรม ศ�สน�และประวัติศ�สตร์จนเกิดก�ร 

สนับสนุนก�รเคลื่อนไหวต่อต้�นรัฐไทยในหมู่ประช�ชนในม�เลเซียท�งเหนือ ในระยะแรก โดยเฉพ�ะ 

ในช่วงที่ขบวนก�รแนวร่วมมล�ยูกำ�ลังเฟื่องฟู มีก�รเรียกร้องดินแดนของชนช�ติเดียวกัน (Irredentism) 

จึงเป็นที่ม�ของคำ�ถ�มว่�เพร�ะเหตุใดท้ัง 2 ประเทศจึงส�ม�รถรักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่ดี 

ไว้ด้วยปัจจัยต่�งๆ

 เนือ่งจ�ก Irredentism เป็นก�รเรียกร้องของรฐัหรอืเป็นนโยบ�ยของรัฐทีจ่ะทวงคนืพืน้ท่ีของอกีรฐัหนึง่  

Irredentism จึงมีคว�มแตกต่�งจ�กก�รแบ่งแยกดินแดนตรงที่ก�รแบ่งแยกดินแดนม�จ�กคว�มต้องก�ร 

ของคนในดินแดนนั้นๆ ดังที่ Don MacIver (1999, 17) นิย�มคำ�ว่�ก�รแบ่งแยกดินแดนไว้ว่� เป็นก�รที่
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ประช�กรของพ้ืนท่ีนั้นๆ แสดงคว�มต้องก�รที่จะไม่อยู่ภ�ยใต้รัฐและมีคว�มประสงค์ที่จะก่อตั้งสังคม 

ทีอ่สิระโดยมรีฐับ�ลเป็นของตนเองและมสีทิธขิองคว�มเป็นรฐั2 คว�มแตกต่�งอกีประก�รหนึง่คอื Irredentism  

มีผลเปลี่ยนแปลงเขตแดนของ 2 รัฐ คือรัฐที่เสียดินแดนและรัฐที่ได้เขตแดนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รัฐ  

แต่ก�รแบ่งแยกดนิแดนมผีลกระทบเปลีย่นแปลงเพียงรัฐเดียวคอืรัฐทีเ่สียดินแดน ด้วยเหตุนี ้Irredentism 

จงึมผีลต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งรฐัทีเ่สยีดนิแดนและรฐัทีไ่ด้ดนิแดนอย่�งแน่นอน ดงันัน้รฐัทีจ่ะเริม่สนบัสนนุ

นโยบ�ย Irredentism ย่อมต้องพิจ�รณ�ถึงปัจจัยต่�งๆ และที่สำ�คัญก�รได้ม�ซึ่งดินแดนนั้นมันคุ้มเสีย 

กบัคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศทีเ่สยีไปหรือไม่ สำ�หรับจุดยนืและนโยบ�ยของม�เลเซียแล้วมปัีจจัยสำ�คญั

อยู่ 2 ประก�รท่ีมีผลต่อก�รตัดสินใจของรัฐบ�ลม�เลเซียที่จะไม่ดำ�เนินก�รใดๆ จนมีผลในเชิงลบต่อ 

คว�มสัมพันธ์กับประเทศไทย ซึ่งจะกล่�วในร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

ปัจจัยทำงกำรเมืองภำยในของมำเลเซีย 
 ดังท่ีกล่�วม�ข้�งต้นประช�กรในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคว�มสัมพันธ์และมีคว�มผูกพัน 

ท�งช�ติพันธุ์และศ�สน�กับประช�กรในรัฐกลันตันท่ีอยู่ท�งเหนือของม�เลเซีย ประช�ชนในรัฐกลันตันมี

คว�มรู้สึกว่�มีคว�มแตกต่�งจ�กประช�ชนในม�เลเซียโดยรวมด้วยปัจจัยหล�ยประก�ร อย่�งเช่นในแง่ 

ของภ�ษ�ท้องถิน่ทีค่ว�มแตกต่�งจ�กพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของม�เลเซยี และในแง่ของศ�สน�ช�วมล�ยใูนรฐักลนัตนั 

มกี�รปฏบิตัติ�มหลักศ�สน�ทีเ่คร่งครดักว่�ทีอ่ืน่ (Chin 1997, 108) ด้วยเหตผุลดงักล่�วศ�สน�จึงมบีทบ�ท

และอิทธิพลท�งก�รเมืองในรัฐกลันตัน ซึ่งอิทธิพลของศ�สน�จะไม่ปร�กฏทั้งในเวทีก�รเมืองภ�ยใน 

ของรัฐอ่ืนๆ และก�รเมืองระดับช�ติอีกด้วย ด้วยคุณลักษณะดังกล่�วกอปรกับคว�มสัมพันธ์อันใกล้ชิด

ระหว่�งคนเชื้อส�ยมล�ยูทั้ง 2 ฝั่งของช�ยแดนไทยและม�เลเซียทำ�ให้พรรค PAS ที่ชนะก�รเลือกตั้งในรัฐ

ท�งเหนือของม�เลเซียมีก�รสนับสนุนกลุ่ม BNPP (Surin 1985, 230) 

 แต่ก�รสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ไม่ได้ม�จ�กเพียงส�ยสัมพันธ์ส่วนตัว

ระหว่�งนักก�รเมืองและแกนนำ�ของกลุ่มเคลื่อนไหวแต่เพียงอย่�งเดียว แต่ก�รเคลื่อนไหวในพื้นที ่

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคว�มสอดคล้องกับอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองของ PAS เองโดยเฉพ�ะในช่วง 10 ปี

หลงัจ�กก�รก่อตัง้เป็นพรรคก�รเมอืง ใน พ.ศ. 2499 PAS ได้ให้ก�รสนบัสนนุช�ตินยิมมล�ย ูซ่ึงเหน็ได้จ�ก

ก�รทีหั่วหน้�พรรค PAS ในกลนัตนัยงัมกี�รพดูอย่�งเปิดเผยถงึโอก�สในก�รสร้�งรฐัม�เลเซยีใหม่ทีร่วมเอ�

พืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้เข�ม�ด้วย ใน พ.ศ. 2512 (Che Man 1990, 159) นอกจ�กนี ้Partai Sosialis  

Rakyat Malaysia (PSRM) ก็ยังให้ก�รสนับสนุนและเห็นใจประช�กรในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

2 แปลจ�ก Secession ‘occurs when a territory and its people break away from a state and establish a  
 new politically independent society with a government of its own and claim statehood’. Don  
 MacIver (1999, 17)
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 นอกจ�กพรรคและนักก�รเมืองจะมีก�รสนับสนุนก�รเคล่ือนไหวในจังหวัดช�ยแดนแล้ว ยังมี 

ก�รสนบัสนนุจ�กประช�ชนในระดบัร�กหญ้�ในกลนัตนัอกีด้วย ใน พ.ศ. 2520 ผลของก�รสำ�รวจคว�มคดิเหน็ 

ของประช�ชนในท�งภ�คเหนือของม�เลเซียชี้ให้เห็นว่�ร้อยละ 82.1 สนับสนุนให้รัฐบ�ลกล�งม�เลเซีย 

มีก�รแทรกแซงเพื่อให้คว�มช่วยเหลือแก่คนเชื้อส�ยมล�ยูในประเทศไทย (Che Man 1990, 159) แม้ว่�

จะมีก�รสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในรูปแบบต่�งๆ อย่�งเช่น ก�รเห็นใจ  

ก�รพดูให้กำ�ลงัใจผ่�นท�งสือ่ และก�รสนบัสนนุท�งด้�นวตัถุกต็�ม ประช�ชนในรัฐกลนัตันจะมคีว�มเชือ่มโยง 

กบัคนในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนเป็นพเิศษ เนือ่งจ�กปัจจยัท�งภมูศิ�สตร์ทีม่ชี�ยแดนติดกนั และก�รเดินท�ง

ที่สะดวกผ่�นอำ�เภอสุไหง โก-ลกในจังหวัดนร�ธิว�ส 

 แต่ก�รสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ไม่เคยทำ�ให้กระทบถึงคว�มสัมพันธ์

ทวภิ�ค ีเนือ่งจ�กก�รเมอืงในระดบัช�ติม�เลเซยีมคีณุลกัษณะทีต่่�งจ�กก�รเมอืงในรฐัท�งเหนอืของม�เลเซีย  

กล่�วคือ หลังจ�กท่ีม�เลเซียได้รับเอกร�ชจ�กอังกฤษใน พ.ศ. 2500 โครงสร้�งท�งก�รเมืองม�เลเซีย 

ประกอบด้วย รัฐบ�ลกล�งหรือรัฐบ�ลสหพันธรัฐ (Federal Government) และรัฐบ�ลแห่งรัฐ (State 

Government) ในช่วงแรกรัฐบ�ลกล�งและก�รเมืองระดับช�ติมีก�รจัดสรรแบ่งผลประโยชน์ระหว่�ง 

กลุ่มช�ติพันธุ์ในม�เลเซียอันได้แก่ ช�วมล�ยู ช�วจีน และช�วเอเชียใต้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทมิฬ  

ระบบพรรคก�รเมืองอยู่บนฐ�นเช้ือช�ติที่ต่�งกัน โดยมี UMNO คนมล�ยู พรรค Malayan Chinese  

Association (MCA) ที่เป็นพรรคของคนจีน และพรรค Malaysian Indian Congress (MIC) ที่เป็นของ 

ช�วเอเชยีใต้ ทัง้ 3 พรรคร่วมกันเป็นพรรคร่วมรฐับ�ลกล�งโดยมชีือ่เรยีกว่�พรรคพนัธมติร (Alliance Party)  

ก�รจัดสรรผลประโยชน์ระหว่�งช�ติพันธุ์อยู่บนหลักก�รก�รประส�นกันของกลุ่มชนที่เชื้อช�ติต่�งกัน 

(Consociationalism) ต�มข้อเสนอของ Arendt Liphart (1977) ที่เห็นว่� Consociationalism  

ประกอบด้วยหลกัก�รดังต่อไปนี้ ประก�รแรกท้ัง 3 กลุ่มช�ติพันธุ์ร่วมกันเป็นรัฐบ�ลกล�งในรูปแบบของ

พรรคพันธมิตร หรือที่ Liphart เรียกว่� Grand Coalition โดยที่ผู้นำ�ท�งก�รเมืองของแต่ละกลุ่มเล็งเห็น

ผลเสียของก�รไม่ร่วมมือกัน ประก�รที่สองคือ Mutual Veto ก�รท่ีจะเห็นคว�มสำ�คัญของก�รร่วมกัน

ตดัสนิใจด้วยเสยีงเอกฉนัท์และแต่ละกลุม่ (แม้เป็นกลุ่มทีเ่ล็กทีสุ่ด) มสิีทธทิีจ่ะวโีต้ข้อเสนอของอกีกลุ่มหนึง่

เพ่ือทำ�ให้ทุกเสียงเท่�กัน ประก�รท่ีส�มคือ Proportionality หรือก�รจัดสรรตำ�แหน่งท�งก�รเมือง 

ต�มสัดส่วนจำ�นวนของสม�ชิกของกลุ่ม ต�มหลักก�รดังกล่�วทำ�ให้ช�วมล�ยูซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด 

ในม�เลเซียได้ครองตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีม�โดยตลอด ส่วนคนจีนที่เป็นกลุ ่มที่มีขน�ดรองลงม� 

ได้ถือตำ�แหน่งรัฐมนตรีท�งก�รเศรษฐกิจ นอกจ�กนี้เนื่องจ�กคนจีนได้เติบโตในระบบเศรษฐกิจและเป็น

เจ้�ของธุรกิจในม�เลเซียจึงกล�ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะให้คนจีนม�ดูแลนโยบ�ยท�งด้�นนี้ สุดท้�ย 

ช�วเอเชียใต้ที่เป็นกลุ่มเล็กที่สุดจะเป็นผู้ดูแลกระทรวงที่เล็กและรองลงม�
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 แม้ว่�ก�รเมอืงระดบัช�ตหิรอืระดบัสหพนัธรฐัจะมีก�รประนปีระนอมระหว่�งกลุม่ช�ตพินัธุท์ัง้ 3 กลุม่  

แต่ก�รเมืองระดบัในรฐัท�งเหนอืจะมีคว�มแตกต่�งเนือ่งจ�กประช�กรในส่วนใหญ่เป็นคนมล�ย ูอย่�งเช่น

ช�วมล�ยูมุสลิมในกลันตันคิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งมีคว�มเคร่งครัดในเรื่องหลักก�รศ�สน�ม�กกว่�ส่วนอื่นๆ 

ในประเทศม�เลเซยี ดงันัน้ก�รแข่งขันท�งก�รเมืองจึงเป็นก�รต่อสู้ระหว่�งพรรค UMNO ทีม่แีนวนโยบ�ย

บริห�รประเทศเน้นช�ตินิยมที่ไม่รุนแรง และพรรค PAS ที่มีแนวนโยบ�ยสนับสนุนก�รสถ�ปน�รัฐอิสล�ม

ในม�เลเซีย ซึ่งมีคว�มแตกต่�งจ�ก UMNO อย่�งสิ้นเชิงเนื่องจ�ก UMNO มีหลักก�รที่ประนีประนอม 

เพื่อรวมคนที่มีคว�มหล�กหล�ย UMNO จึงไม่ได้มีนโยบ�ยท�งก�รเมืองที่อิงกับศ�สน�เพร�ะจะเป็น 

ก�รกีดกันคนจีนและช�วเอเชียใต้ ด้วยอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองท่ีต่�งกันทำ�ให้ทัศนคติและจุดยืน 

ต่อประเด็นปัญห�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ต่�งกันด้วย อย่�งที่กล่�วม�ข้�งต้นคว�มสัมพันธ์ส่วนตัว

และคว�มใกล้ชิดกันท�งช�ติพันธุ์ วัฒนธรรม และมุมมองท�งศ�สน�ทำ�ให้พรรค PAS ที่ชนะก�รเลือกตั้ง

รัฐกลันตันสนับสนุนและมีคว�มเห็นใจต่อก�รเคลื่อนไหวต่�งๆ ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ทั้งที่ใช้อ�วุธและ

ไม่ใช้อ�วุธก็ต�ม แต่ในฐ�นะที่มีบทบ�ทนำ�ในรัฐบ�ลสหพันธรัฐทำ�ให้ UMNO ต้องรักษ�คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งปัจจัยภ�ยในประเทศอันได้แก่ คว�มรู้สึกของคนในม�เลเซียเหนือและก�รรักษ�สัมพันธ์ระหว่�ง

กลุ่มช�ติพันธุ์ท้ัง 3 ในม�เลเซีย นอกจ�กนี้ UMNO เองยังต้องคำ�นึงถึงปัจจัยภ�ยนอกประเทศอันได้แก่  

ภัยท�งคว�มมั่นคงจ�กก�รแผ่ขย�ยของลัทธิคอมมิวนิสต์และก�รข�ดแคลนอ�ห�รจึงต้องพึ่งพ�ก�รค้� 

กบัประเทศไทย (ซึง่จะกล่�วถึงในตอนต่อไป) ดงันัน้คว�มท้�ท�ยประก�รสำ�คญัของ UMNO คอื ก�รจดัก�ร

คว�มต้องก�รของฝ่�ยต่�งๆ เพ่ือไม่ให้ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึง่เกดิคว�มไม่พอใจจนกล�ยเป็นปัญห�ต่อรฐับ�ลกล�งได้

 ในช่วงระยะแรกพรรค PAS มีก�รชนะก�รเลือกตั้งในรัฐกลันตันจนจัดตั้งรัฐบ�ลแห่งรัฐได้ และ 

ชนะทีน่ัง่ในสภ�ได้จำ�นวนหนึง่ในรฐัตรงัก�นู แต่ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบ�ลกล�งพรรคพันธมติรส�ม�รถประก�ศ

ชัยชนะในก�รเลือกตั้งในรัฐตรังก�นูซึ่งทำ�ให้รัฐบ�ลกล�งเร่ิมมีคว�มคิดที่จะขย�ยอิทธิพลท�งก�รเมือง 

ในรฐักลนัตันด้วย แต่เนือ่งจ�กเกดิเหตกุ�รณ์จล�จลในวนัที ่13 พฤษภ�คม พ.ศ. 2512 เพร�ะคว�มตึงเครียด 

ในช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งท่ีเห็นคะแนนนิยมของพรรคพันธมิตรลดลง นอกจ�กนี้คนมล�ยูไม่พอใจ 

ทีค่นจนีเตบิโตในระบบเศรษฐกจิของประเทศ ในช่วงเวล�ดังกล่�วพรรค PAS ฉวยโอก�สที ่UMNO อ่อนแอ

และดเูหมอืนจะไม่ส�ม�รถปกป้องผลประโยชน์ของช�วมล�ยจู�ก “คนนอก” ในก�รรณรงค์ห�ก�รสนบัสนนุ 

ในก�รสถ�ปน�รัฐอิสล�มเพือ่ยกสถ�นะของคนมล�ย ู(Liow 2004, 363) นอกจ�กนัน้ยงัมกี�รโจมตีรฐับ�ลกล�ง 

ที่ไม่ส�ม�รถปกป้องคนเชื้อส�ยมล�ยูจ�กก�รกดขี่ของรัฐบ�ลไทย

 แต่ในทีส่ดุพรรค UNMO ได้แก้ไขสถ�นก�รณ์โดยก�รประก�ศนโยบ�ย New Economic Policy (NEP)  

เพือ่ส่งเสรมิให้ช�วมล�ยไูด้เข้�ม�มบีทบ�ทในระบบเศรษฐกจิม�กขึน้และลดช่องว่�งท�งเศรษฐกจิระหว่�ง

ช�วมล�ยกูบัช�วจนีโดยก�รแทรกแซงและก�รใช้ระบบอปุถมัภ์ (Patronage) แต่ทีส่ำ�คญัคอืก�รระงับก�ร
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ทำ�ง�นของสภ�และกิจกรรมท�งก�รเมืองทุกชนิด นอกจ�กนี้ UMNO ได้ขย�ยสม�ชิกของกลุ่มพันธมิตร

ออกไป ด้วยก�รให้พรรคฝ่�ยค้�นบ�งพรรคโดยเน้นก�รเชื้อเชิญพรรคคนมล�ยูเข้�ม�ร่วมเป็นสม�พันธ์ 

แห่งพรรค จ�กก�รขย�ยสม�ชกิของพรรคพนัธมิตรพรรค จึงมกี�รเปล่ียนชือ่เรียกใหม่เป็นแนวร่วมแห่งช�ติ  

(Barisan Nasional, BN) ภ�ยใต้บรบิทดงักล่�วทำ�ให้ PAS ไม่มที�งเลือกนอกจ�กก�รร่วมมอืกบัพรรค UMNO  

(Chin 1997, 109) แต่เนื่องจ�กจุดยืนท�งก�รเมืองที่ต่�งกันทำ�ให้สม�ชิกของพรรค PAS โดยเฉพ�ะ 

ที่ม�จ�กรัฐกลันตันมีคว�มไม่พอใจที่พรรคอ่อนข้อต่อ UMNO ซึ่งต�มคว�มคิดของสม�ชิกกลุ ่มน้ี 

พรรค UMNO ละเลยนโยบ�ยท�งศ�สน� ก�รเปลีย่นแปลงท�งก�รเมอืงในม�เลเซียเองทำ�ให้ก�รสนบัสนนุ

หรอืก�รเหน็ใจก�รเคลือ่นไหวในจังหวดัช�ยแดนภ�คใต้ถกูจำ�กดัโดยปริย�ย ดังนัน้จะเหน็ได้ว่�คว�มขดัแย้ง 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ไม่ได้เป็นประเด็นท่ีสร้�งคว�มตึงเครียดท�งก�รเมอืงระหว่�งพรรค UMNO  

และพรรค PAS แต่ในท�งกลับกันเหตุก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองในม�เลเซีย ตั้งแต่หลังปี  

พ.ศ. 2512 ทำ�ให้ก�รสนับสนุนก�รเรียกร้องต่�งๆ ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้โดยเฉพ�ะก�รสนับสนุน

จ�กพรรค PAS ลดลง

 ใน พ.ศ. 2520 เกดิก�รจร�จลภ�ยในรฐักลนัตนัจนทำ�ให้ต้องประก�ศภ�วะฉกุเฉนิขึน้ พรรค PAS 

ได้ถอนตัวจ�ก BN และทั้ง 2 ฝ่�ยมีก�รแข่งขันในก�รเลือกต้ังท่ีจัดต้ังใน พ.ศ. 2521 แต่ผลปร�กฏว่� 

พรรค UMNO ไม่ได้เพียงรักษ�อำ�น�จท�งก�รเมืองในระดับช�ติอย่�งเดียว แต่ยังส�ม�รถเอ�ชนะ 

พรรค PAS ในรัฐกลนัตนัอกีด้วย ทำ�ให้ก�รสนบัสนนุก�รเคลือ่นไหวในพืน้ท่ีจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ลดลง 

ต�มลำ�ดบั จนกระทัง่ PAS ส�ม�รถชนะก�รเลือกตั้งในรัฐกลันตันในช่วงก�รเลือกตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 

เป็นต้นม� แต่ด้วยปัจจัยเหล่�นี้และพลวัตท�งก�รเมืองภ�ยในท่ีทำ�ให้พรรค UMNO รักษ�อำ�น�จ 

ในก�รเมืองระดับช�ติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน แต่ปัจจัยก�รเมืองภ�ยในและก�รแข่งขันระหว่�งพรรค  

UMNO และ PAS ไม่ได้เป็นเพียงเหตุผลเดียวในก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศอันดีไว้ได้  

ทั้งนี้ UMNO เองยังเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์กับประเทศไทยอันเนื่องม�จ�กภัย 

ท�งคว�มมัน่คงในยคุนัน้ ซ่ึงจะอธบิ�ยในหวัข้อถดัไป

มุมมองต่อปัญหำควำมม่ันคงและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยและมำเลเซีย

 นอกจ�กปัจจยัท�งก�รเมอืงภ�ยในประเทศจะมส่ีวนเก่ียวพนักบัคว�มขดัแย้งในจงัหวดัช�ยแดน 

ภ�คใต้แล้ว คว�มท้�ท�ยในยุคสงคร�มเย็นระหว่�ง 2 อุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองคือประช�ธิปไตยและ

คอมมิวนิสต์ สงคร�มเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดฉ�กแรกในพื้นที่อินโดจีน ในปี พ.ศ. 2488 เพื่อ 

เรียกร้องเอกร�ชจ�กฝรัง่เศส ต่อม�สงคร�มเวยีดน�ม (2498 – 2518) ได้ปะทขุึน้ม�และก�รต่อสูไ้ด้ลกุล�ม
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ไปทั่วดินแดนอินโดจีน มีประเทศมห�อำ�น�จอย่�งสหภ�พโซเวียต ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน และสหรัฐฯ  

คอยแทรกแซงและสนับสนุนฝ่�ยของตนจนทำ�ให้สถ�นก�รณ์ยิ่งบ�นปล�ย บริบทของภัยคุกค�มและ 

คว�มไร้เสถียรภ�พที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รผลักดันให้รัฐในค่�ยเสรีประช�ธิปไตยร่วมมือกัน 

ม�กขึน้เพือ่รบัมอืกบัคว�มท้�ท�ยท�งคว�มมัน่คงดังกล่�ว ในฐ�นะท่ีประเทศไทยและม�เลเซียเป็นประเทศ

ที่อยู่ในค่�ยเสรีประช�ธิปไตยจึงจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของก�รรับมือกับภัยคอมมิวนิสต์เป็นอันดับแรก  

ซึ่ง M. Ladd Thomas (1977) กล่�วไว้ว่�ก�รที่ทั้งประเทศไทยและประเทศม�เลเซียเป็นสม�ชิกองค์ก�ร

ระหว่�งร่วมกนัเป็นปัจจยัส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศทีดี่ นอกจ�กนี ้เร�จะเหน็ได้ว่�ทัง้ 2 ประเทศ

ไม่ได้มปัีญห�ระหว่�งประเทศเหมอืนกับประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่มผีลทำ�ให้คว�มร่วมมอื 

ระหว่�งประเทศอนัต้องล้มเลกิไป ในอดีตเคยมคีว�มพย�ย�มรวมตวักนัภ�ยใต้ สม�คมเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  

(Association of Southeast Asia, ASA) ในปี พ.ศ. 2512 โดย ASA เป็นแนวคดิรเิริม่โดยตนกู อบัดลุ ร�ห์ม�น  

น�ยกรฐัมนตรสีหพนัธรฐัม�ล�ย� ซึง่ประกอบด้วยไทย ฟิลิปปินส์ และม�เลเซีย ในสมยันัน้กล่�วได้ว่� ASA 

เป็นองค์ก�รระหว่�งประเทศอันแรกท่ีได้รบัก�รก่อตัง้และม�จ�กคว�มคดิรเิริม่ของสม�ชิกในภมูภิ�คเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต้ ASA เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือในด้�นต่�งๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

แต่ก็มีเป้�หม�ยแอบแฝงเพ่ือต่อต้�นลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ ASA ก็ต้องล่มสล�ยไปเพร�ะคว�มขัดแย้ง 

เรื่องกรณีของเก�ะซ�บ�ห์ระหว่�งม�เลเซียและฟิลิปปินส์ นอกจ�กนี้ ม�เลเซียและอินโดนีเซียในช่วงสมัย

ของประธ�น�ธิบดีซกู�ร์โน ยงัมกี�รปะทะกันท�งทห�รในกรณ ี“เผชญิหน้�” (Konfrontasi) เนือ่งจ�กซูก�ร์โน 

ไม่พอใจก�รก่อตั้งสม�พันธรัฐม�เลเซียใน พ.ศ. 2506 ซึ่งประกอบด้วยม�เลเซียฝั่งตะวันตกและตะวันออก 

รวมทั้งสิงคโปร์ ซูก�ร์โนเห็นว่�ก�รก่อตั้งสม�พันธรัฐม�เลเซียเป็นก�รท้�ท�ยอำ�น�จและสถ�นะของ

อนิโดนเีซยีในภมูภิ�ค และยงัมคีว�มเชือ่ว่�ม�เลเซียจะกล�ยเป็นเคร่ืองมอืของช�ติจักรวรรดินยิมในภมูภิ�ค

 แม้ว่�ทัง้ประเทศไทยและประเทศม�เลเซยีมศีตัรรู่วมกนั ซึง่ทำ�ให้เป็นปัจจยัประก�รสำ�คญัทีร่่วมมอืกนั  

และส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศท่ีดี แต่สุรินทร์ พิศสุวรรณ (1982) ได้ชี้ให้เห็นถึงมุมมองและ 

ก�รลำ�ดับคว�มสำ�คัญของภัยท�งคว�มมั่นคงในภูมิภ�คที่ต่�งกันระหว่�งทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเกิดจ�กปัจจัย

ท�งภมูริฐัศ�สตร์เป็นสำ�คญั แม้ว่�ทัศนคตต่ิอปัญห�คว�มมัน่คงทีต่่�งกนัในบ�งครัง้มคีว�มสุม่เสีย่งทีจ่ะเกดิผล 

ต่อคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี แต่สุดท้�ยทั้ง 2 ประเทศส�ม�รถรักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศในระดับที่ดี

ไว้ได้

 ในช่วง 3 ทศวรรษแรกของสงคร�มเย็น ประเทศไทยเผชิญกับภัยท�งคว�มมั่นคงรอบด้�น ท�ง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยต้องรับมือกับผู้อพยพและคว�มไร้เสถียรภ�พที่ช�ยแดนอันเป็นผล 

ม�จ�กสงคร�มเวียดน�มซึ่งขย�ยตัวม�เป็นสงคร�มเต็มรูปแบบโดยท่ีมีสหรัฐฯ ให้ก�รสนับสนุนฝ่�ย
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เวียดน�มใต้และพันธมิตรช�ติคอมมิวนิสต์ให้ก�รสนับสนุนเวียดน�มเหนือ อย่�งไรก็ดีสมรภูมิรบ 

ไม่ได้จำ�กัดอยู่ในเวียดน�มเพียงที่เดียว แต่ได้ล�มไปถึงประเทศอื่นๆ ในแถบอินโดจีนอย่�งล�วและกัมพูช� 

ในขณะน้ันล�วได้ว�งตวัเป็นกล�งแต่ก�รสูร้บในประเทศเพือ่นบ้�นกส่็งผลต่อคว�มแตกแยกภ�ยในล�วเอง 

โดยมขีบวนก�รปะเทดล�วซ่ึงรวมพลกับฝ่�ยคอมมวินสิต์ในเวยีดน�มเหนอืต่อสู้กบัคว�มร่วมมอืแบบทวภิ�คี

ระหว่�งสหรัฐฯและไทย นอกจ�กก�รส่งทห�รเพ่ือร่วมมอืกบัสหรัฐฯ ในก�รสกดักัน้ก�รขย�ยอทิธพิลของ 

ลทัธคิอมมิวนสิต์ในล�วแล้ว ประเทศไทยยังต้องรบัมอืกบัคว�มไร้เสถยีรภ�พทีช่�ยแดนโดยเฉพ�ะกลุม่ต่�งๆ 

ทีลั่กลอบข�ยข้�วในตล�ดมดื ซึง่คล�ดแคลนอย่�งม�กโดยเฉพ�ะหลงัสงคร�มเวยีดน�ม (Nantawan 1976, 186)  

ดังนั้น ด้วยช�ยแดนที่ติดกับประเทศในแถบอินโดจีนทำ�ให้ประเทศไทยต้องรับมือกับคว�มไร้เสถียรภ�พ

ของช�ยแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจ�กก�รส้ินสุดของสงคร�มเวียดน�มได้ไม่น�น เวียดน�มบุก

กัมพูช�ใน พ.ศ. 2521 ทำ�ให้บริเวณแถบอินโดจีนกลับสู่สภ�พสงคร�มอีกครั้ง 

 นับว่�สงคร�มเวียดน�ม และในภ�ยหลังเหตุก�รณ์บุกกัมพูช�ของเวียดน�มเป็นภัยท�งคว�ม 

มัน่คงสำ�หรับไทยเป็นอันดบัแรกๆ หลงัจ�กท่ีเวยีดน�มบุกกมัพชู�จนถงึกล�งปี พ.ศ. 2521 มผีูล้ี้ภยัเข้�ม�อยู่ 

ในประเทศไทยถึง 750,000 คน (Thompson 2010, 6-11) นอกจ�กนี้ไทยยังเกรงกลัวก�รขย�ยอิทธิพล 

ของเวียดน�มซึ่งได้เข้�ม�ประชิดช�ยแดนไทยแล้ว อ�เซียนเองก็มีบทบ�ทในก�รโต้ตอบกับก�รกระทำ� 

ของเวยีดน�ม โดยรวมแล้วสม�ชิกอ�เซยีนไม่เหน็ด้วยกับก�รทีเ่วยีดน�มละเมดิอธิปไตยของกมัพชู� อย่�งไรก็ต�ม 

แต่ละประเทศสม�ชิกอ�เซยีนกม็คีว�มเห็นท่ีแตกต่�งกนัออกไปในเรือ่งภัยต่อคว�มมัน่คงครัง้น้ี เช่นเดยีวกนั 

แม้ว่�ม�เลเซยีเองกเ็ลง็เหน็คว�มสำ�คญัของภยัคอมมวินสิต์ทีก่ำ�ลงัขย�ยอทิธพิลในภมูภิ�ค และไม่เหน็ด้วย 

กับก�รที่เวียดน�มละเมิดอธิปไตยของกัมพูช� แต่ม�เลเซียกังวลเกี่ยวกับก�รแทรกแซงจ�กประเทศ

มห�อำ�น�จอย่�งจีนและสหภ�พโซเวียต จึงอ�จจะมีแนวท�งรับมือกับคว�มท้�ท�ยในภูมิภ�คที่มีลักษณะ

ประนปีระนอมกบัเวยีดน�มม�กกว่�ประเทศไทย ก�รรับมอืกบัปัญห�ทีต่่�งกนัและคว�มไม่ลงรอยในก�รโต้ตอบ 

สถ�นก�รณ์สะท้อนให้เหน็ในก�รประก�ศหลกัก�รกวนตัน (Kuantan Principle) โดยประธ�น�ธบิดซีฮู�ร์โต  

และน�ยกฮซุเซน อน ของม�เลเซยีทีย่อมรับว่� (1) เวียดน�มมผีลประโยชน์ท�งด้�นคว�มม่ันคงอนัชอบธรรม 

ในภูมิภ�ค ซึ่งเวียดน�มควรจะมีอิสระในก�รดำ�เนินต�มนโยบ�ยโดยปร�ศจ�กก�รแทรกแซงจ�กโซเวียต

และจนี (2) ก�รแก้ปัญห�ควรจะดำ�เนนิก�รต�มหลกัก�รทูตม�กกว่�วธิที�งทห�ร (van der Kreof 1982, 5)  

ด้วยทัศนะที่ต่�งกัน ทำ�ให้ประเทศไทยและประเทศม�เลเซียลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห�ที่ต่�งกัน ซ่ึง 

ทำ�ให้วธีิรบัมือกบัปัญห�ต่�งกนั เพร�ะนอกจ�กทีม่�เลเซยีไม่ได้มคีว�มไว้ว�งใจจนีแล้ว ยงัไม่ส�ม�รถว�งใจ

ในสถ�นก�รณ์และศกัยภ�พของรฐับ�ลไทยในฐ�นะประเทศทีเ่ป็นหน้�ด่�นทีจ่ะต้องรบัมอืกบัปัญห�ผูอ้พยพ 

ทีมี่จำ�นวนม�ก และคว�มไร้เสถยีรภ�พอนัเกดิจ�กเวยีดน�มบกุกมัพูช� เนือ่งจ�กประเทศไทยยงัประสบกบั 
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คว�มแตกแยกท�งก�รเมืองประกอบกับก�รเปลี่ยนจ�กรัฐบ�ลเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ม�เป็นรัฐบ�ล 

พลเอกเปรม ตณิสลู�นนท์ หลกัก�รกวนตนัจึงมจีดุประสงค์ในก�รบรรเท�ปัญห�สำ�หรับรฐับ�ลไทย นอกจ�กน้ี

แม้ว่�ม�เลเซียได้เริ่มเปิดคว�มสัมพันธ์กับจีน แต่รัฐบ�ลม�เลเซียไม่อ�จลืมเหตุก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�ง

คนมล�ยูและคนจีนในม�เลเซีย ใน พ.ศ. 2512 ที่มีรัฐบ�ลจีนคอยให้ก�รสนับสนุนช�วจีนในม�เลเซีย 

ในขณะนั้น (Niksch 1981, 224)

 ในท�งกลับกันไทยมีลักษณะก�รโต้ตอบปัญห�อย่�งแข็งกร้�ว ไทยเองตัดสินใจร่วมมือกับจีน 

อยู่หล�ยประก�รเพื่อสนับสนุนฝ่�ยเขมรแดง อย่�งเช่น รัฐบ�ลจีนยังส่งคว�มช่วยเหลือท�งด้�นก�รทห�ร

และก�รเงินสนบัสนนุให้แก่ฝ่�ยเขมรแดงทีห่ลบหนทีีบ่รเิวณช�ยแดนไทย–กมัพชู� ซึง่ไทยไม่ได้คดัค้�นก�ร

ที่เขมรแดงจะใช้เป็นฐ�นที่มั่นของกลุ่มอีกด้วย ไทยและจีนมีคว�มเห็นพ้องต้องกันถึงก�รต่อต้�นเวียดน�ม

แต่ด้วยเหตุผลที่ต่�งกัน รัฐบ�ลเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ มองปัญห�เวียดน�มบุกกัมพูช�ในลักษณะท�งทห�ร

จึงมีแนวนโยบ�ยที่แข็งกร้�วต่อก�รกระทำ�ของเวียดน�ม แม้ว่�เวียดน�มโดยลำ�พังนั้นไม่ได้เป็นภัย 

ท�งคว�มมัน่คงต่อจนี แต่คว�มสมัพนัธ์และก�รสนบัสนนุท�งด้�นก�รเงนิและท�งทห�รจ�กสหภ�พโซเวยีต 

ต่อเวยีดน�มเป็นก�รท้�ท�ยจนีโดยตรง จนีจงึจำ�เป็นต้องก�รจำ�กดัก�รขย�ยอทิธพิลของเวยีดน�มในภมูภิ�ค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ท�งทิศใต้ประเทศไทยเผชิญกับปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งตอนนั้น 

เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวท่ีติดอ�วุธเป็นจำ�นวนม�ก นอกจ�กนี้ต้ังแต่ต้นทศวรรษที่ 1950 ยังมีก�รเคลื่อนไหว 

ของพรรคคอมมิวนิสต์มล�ย� (Communist Party of Malaya, CPM) ซึ่งมีศูนย์บัญช�ก�รในอำ�เภอเบตง 

จงัหวดัยะล� CPM ห�ทุนในก�รปฏิบัตกิ�รจ�กก�รข�ยย�ง ดีบกุ และก�รลกัลอบข�ยสนิค้�อืน่ๆ ในตล�ดมดื  

นอกจ�กนี ้ยงัเชือ่กนัว่�เจ้�หน้�ท่ีรฐัไทยยงัมส่ีวนเกีย่วข้องกบัก�รค้�เหล่�นีอ้กีด้วย ซึง่สร้�งคว�มเคลอืบแคลงใจ 

ให้กับเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยม�เลเซียอยู่ไม่น้อย (Surin 1982, 8) 

 ประเทศม�เลเซยีเกรงกลวัภัยจ�ก CPM เป็นอย่�งม�ก อนัสบืเนือ่งม�จ�กคว�มท้�ท�ยของ CPM 

ตัง้แต่ช่วงทีม่�เลเซยีกำ�ลงัจะรบัเอกร�ช หรอืทีรู่จ้กักนัในน�มของวกิฤตกิ�รณ์มล�ย� (Malayan Emergency)  

(พ.ศ. 2491-2503) ในช่วงเวล�ดังกล่�ว CPM ได้ท้�ท�ยอังกฤษและรัฐบ�ลสหพันธรัฐมล�ย�โดย 

ก�รก่อก�รร้�ยในรูปแบบต่�งๆ จนทำ�ให้ท�งก�รมล�ย�ต้องประก�ศภ�วะฉุกเฉินข้ึนใน พ.ศ. 2491  

แม้ว่�อังกฤษจะให้เอกร�ชแก่ม�เลเซียใน พ.ศ. 2506 และได้ถอนกำ�ลังในก�รปร�บปร�ม CPM ไปก่อน

หน้�นี้ก็ต�ม แต่ CPM ยังคงมีก�รท้�ท�ยรัฐบ�ลสหพันธรัฐมล�ย�อย่�งต่อเนื่องจวบถึงก�รส้ินสุดของ

สงคร�มเย็น ดังนั้นผู้นำ�ม�เลเซียจึงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห�ท�งคว�มมั่นคงจ�ก CPM เป็นลำ�ดับต้นๆ 

ซึง่หม�ยถึงคว�มอยูร่อดท�งก�รเมอืงอกีด้วย แต่ผูน้ำ�ประเทศไทยมีทศันคติและวิธรีบัมือกบัปัญห�ดังกล่�ว
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ที่แตกต่�งจ�กม�เลเซีย เพื่อลดปัญห�ท่ีกำ�ลังเผชิญอยู่ฝ่�ยไทยได้เจรจ�ตกลงกับจีนเป็ง (Chin Peng)  

ผู้นำ� CPM ว่�ท�งก�รไทยจะไม่ปร�บปร�ม CPM ตร�บใดที่ CPM ไม่สร้�งคว�มวุ่นว�ยในอ�ณ�เขตไทย 

จ�กข้อตกลงดังกล่�วทำ�ให้รัฐบ�ลไทยไม่รู้สึกว่� CPM ไม่ได้เป็นภัยท�งคว�มมั่นคงแต่เป็นผู้ท่ีอ�ศัย 

อยู่ในแผ่นดินไทยเท่�นั้น (Thomas 1977, 374) ก�รแลกเปลี่ยนดังกล่�วช่วยลดปัญห�ท�งคว�มมั่นคงได ้

ประก�รหนึ่งสำ�หรับประเทศไทย ดังนั้นจะเห็นได้ว่�รัฐบ�ลม�เลเซียเกรงกลัวภัยจ�กคอมมิวนิสต ์

จ�ก CPM แต่รฐับ�ลไทยส�ม�รถจดัก�รปัญห�ดงักล่�วจงึไม่ได้รูส้กึว่� CPM มีคว�มท้�ท�ยต่อคว�มมัน่คง

ของประเทศม�กนัก

 ในท�งกลับกันรัฐบ�ลไทยมีคว�มกังวลต่อปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

นอกจ�กนี้ เจ้�หน้�ที่รัฐไทยยังมีคว�มสงสัยในเจตน�ของรัฐบ�ลม�เลเซีย ซึ่งบ�งครั้งเจ้�หน้�ที่ไทย 

มองว่�เพกิเฉยต่อก�รเคลือ่นไหวในพืน้ทีจั่งหวดัช�ยแดนของประเทศไทย (Surin 1982, 31) แม้ว่�ทัง้ 2 ประเทศ 

จะมีก�รลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของปัญห�ท�งคว�มมัน่คงต่�งกัน แต่ในทีส่ดุมมุมองทีต่่�งกนัไม่ได้ส่งผลกระทบ

ต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ด้วยหลักคิดประเทศสม�ชิกอ�เซียนที่เช่ือว่�ภูมิภ�คจะมีเสถียรภ�พ 

ต่อเมื่อแต่ละประเทศสม�ชิกมีคว�มเข้มแข็ง คว�มเชื่อดังกล่�วเป็นที่ม�ของหลักก�รไม่แทรกแซงระหว่�ง 

กันและกัน กล่�วคือ หลักก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของซึ่งกันและกันนั้นเป็นเครื่องรับประกันว่� 

ต่�งฝ่�ยจะส�ม�รถจัดก�รปัญห�ก�รสร้�งรัฐและก�รสร้�งช�ติ ซ่ึงในบ�งคร้ังอ�จหม�ยถึงก�รใช้คว�ม

รนุแรงเพือ่บรรลเุป้�หม�ยได้ โดยทีป่ระเทศเพือ่นบ้�นจะไม่เข้�ม�วพิ�กษ์วิจ�รณ์หรอืแทรกแซงแต่อย่�งใด 

ก�รสร้�งเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจและคว�มมั่นคงภ�ยในประเทศของสม�ชิกอ�เซียนนั้นมีคว�มสำ�คัญ 

อย่�งม�กภ�ยใต้บริบทของสงคร�มเยน็ เพร�ะเสถยีรภ�พท�งเศรษฐกจิหม�ยถงึก�รทีป่ระช�ชนในประเทศ

กนิดอียูด่ ีอนัหม�ยถงึก�รมมี�ตรฐ�นคว�มเป็นอยูท่ีด่จีะเพิม่คว�มชอบธรรมและก�รสนบัสนนุให้กบัรฐับ�ล 

เมือ่นัน้ลทัธิคอมมิวนสิต์จะกล�ยเป็นสิง่ทีไ่ม่น่�สนใจอกีต่อไป ฐ�นคว�มคดิของก�รสร้�งเสถียรท�งก�รเมอืง 

และเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ จึงหม�ยถึงก�รเพิ่มคว�มเข้มแข็งให้กับแต่ละประเทศเพ่ือคว�มมั่นคง 

โดยรวมของภูมิภ�คอีกด้วย

 เสถียรภ�พของประเทศไทยมีคว�มสำ�คัญต่อม�เลเซียไม่ใช่เพียงเพร�ะจะรักษ�เสถียรภ�พ 

ภ�ยในภูมิภ�คอย่�งเดียว แต่ดินแดนของประเทศไทยได้กล�ยเป็นรัฐกันชนสำ�หรับม�เลเซีย (Thomas 

1977, 372) ดังนั้นก�รสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวของกลุ่มต่�งๆ ในจังหวัดช�ยแดนของประเทศไทย 

จงึกล�ยเป็นเรือ่งท่ีไม่คุม้เสยีสำ�หรบัรฐับ�ลม�เลเซียด้วยหล�ยปัจจยัด้วยกนั และถงึแม้ว่�ม�เลเซียจะตัดสนิใจ 

สนบัสนนุก�รเคลือ่นไหวของกลุม่ต่�งๆ ในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้กไ็ม่แน่ใจว่�ประเทศตะวนัตกจะสนบัสนนุ

ก�รปรับเปลี่ยนเขตแดนของประเทศไทยหรือไม่ จ�กท่ีกล่�วม�ข้�งต้นหลังสงคร�มโลกคร้ังที่ 2  



211กรณีศึกษา 3: ผศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

ในช่วงที่มีก�รปลดแอกดินแดนท่ีเคยอยู่ภ�ยใต้ตะวันตก ทั้งสหรัฐฯ และสหร�ชอ�ณ�จักรยังไม่มีทีท่�ว่� 

จะรวมดินแดนส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ม�เป็นส่วนหนึ่งของม�เลเซีย นอกจ�กนี้ กฎหม�ย 

ระหว่�งประเทศที่มีคว�มพย�ย�มที่จะรักษ�เขตแดนของรัฐในปัจจุบันไม่ให้มีก�รเปล่ียนแปลงสิทธิ 

ในก�รกำ�หนดชีวิตตนเอง (Self-Determination) จึงไม่ได้เป็นหลักประกันสิทธิของกลุ่มช�ติพันธุ ์

เพ่ือก�รประก�ศเอกร�ช และกฎหม�ยระหว่�งประเทศก็กำ�หนดให้เส้นพรมแดนที่ประเทศตะวันตก 

ซึ่งเป็นเจ้�อ�ณ�นิคมกำ�หนดไว้นั้นมีคว�มศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanct) และย�กที่จะเปลี่ยนแปลง นอกจ�กนี้

กฎบัตรสหประช�ช�ติยังมีคว�มพย�ย�มสร้�งหลักก�รเพื่อป้องกันคว�มขัดแย้ง โดยมีก�รส่งเสริมให้ 

รัฐต่�งๆ เค�รพคว�มแตกต่�งกันและยอมรับคว�มหล�กหล�ยของชนกลุ่มน้อย เช่น International  

Covenant on Civil and Political Rights พ.ศ. 2509 ที่ส่งเสริมให้รัฐมีก�รเค�รพสิทธิท�งวัฒนธรรม 

และศ�สน�ของชนกลุม่น้อย หรอืก�รส่งเสรมิให้รฐักระจ�ยอำ�น�จเพือ่ให้กลุม่ช�ติพนัธุไ์ด้มอีำ�น�จส่วนหน่ึง 

ในก�รบริห�รจดัก�รทรัพย�กร หรอืวฒันธรรมเฉพ�ะในพืน้ที ่ดงันัน้ บรรทัดฐ�นและกฎหม�ยระหว่�งประเทศ 

จงึได้เป็นกลไกรกัษ�เสถยีรภ�พและคว�มมัน่คงของรฐั และโลกด้วย ดงันัน้ แม้ว่�ช�วมล�ยใูนรฐัท�งเหนอื

ของม�เลเซียจะมีคว�มสัมพันธ์กับประช�กรในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนของประเทศไทย ด้วยข้อจำ�กัด 

ของกฎหม�ยและบรรทัดฐ�นระหว่�งประเทศ ประกอบกับภัยท�งคว�มม่ันคงร่วมกันทำ�ให้ม�เลเซีย 

ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ที่เป็นลักษณะก�รสนับสนุนก�รเคล่ือนไหว หรือก�รปกป้องประช�กรในพื้นที ่

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้อันจะเป็นก�รผลเสียต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

 ด้วยเหตุผลต่�งๆ และก�รประเมินสถ�นก�รณ์ท�งคว�มมั่นคงในขณะนั้นทั้ง 2 ประเทศ 

จึงมีคว�มร่วมมือกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เจ้�หน้�ที่ท�งด้�นคว�มมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศมีก�รแลกเปลี่ยน

ข่�วกรองเพื่อรับมือกับปัญห�ท�งคว�มมั่นคงในบริเวณช�ยแดนของทั้ง 2 ประเทศ ต่อม�ใน พ.ศ. 2508  

ทั้ง 2 ประเทศตกลงที่จะร่วมมือกันม�กขึ้น โดยเฉพ�ะในก�รปร�บปร�มภัยจ�กก�รขย�ยอิทธิพลของ 

ลทัธคิอมมวินสิต์ในภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ข้อตกลงดงักล่�วได้อนญุ�ตให้เจ้�หน้�ทีฝ่่�ยคว�มมัน่คง

ของม�เลเซียข้�มเข้�ม�ในดินแดนของไทยเพื่อไล่ล่�สม�ชิก CPM ข้อตกลงดังกล่�วสร้�งคว�มไม่พอใจ 

ของกลุ่มบ�งกลุ่มในประเทศไทยที่สร้�งกระแสต่อต้�นก�รลุกลำ้�อธิปไตยของไทยของเจ้�หน้�ที่ม�เลเซีย 

ดังนั้นนอกจ�กทั้ง 2 ประเทศได้เล็งเห็นคว�มจำ�เป็นที่ต้องร่วมมือกันในก�รรักษ�ช�ยแดนระหว่�งทั้ง  

2 ประเทศแล้ว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผลักดันคว�มร่วมมือดังกล่�ว ประเทศไทยเกรงกลัวภัยคอมมิวนิสต์

ท�งฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เวทีสงคร�มเวียดน�มกำ�ลังแผ่ขย�ยและครอบคลุมไปทั่วพ้ืนที่ 

อินโดจีน ในขณะเดียวกันรัฐบ�ลม�เลเซียเล็งเห็นคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเร่งจัดก�รกับปัญห�คอมมิวนิสต์  

ซึ่งเกิดขึ้นภ�ยใต้บริบทที่เพิ่งมีคว�มขัดแย้งระหว่�งช�วมล�ยูและช�วจีนในม�เลเซียใน พ.ศ. 2512  
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จนเป็นผลให้ประก�ศนโยบ�ย NEP เพื่อส่งเสริมสถ�นะของช�วมล�ยูในระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มบทบ�ท

ช�วมล�ยูในเวทีท�งก�รเมือง เพื่อปกป้องสิทธิของช�วภูมิบุตร (Bumiputera) ภ�ยใต้บริบทดังกล่�ว 

ยิ่งทำ�ให้รัฐบ�ลกล�งต้องเร่งจัดก�รกับภัยจ�ก CPM

 แต่เมื่อถึงสมัยรัฐบ�ล พลเอก เปรม ติณสูล�นนท์ (พ.ศ. 2523-2531) รัฐบ�ลก็ได้เริ่มตระหนัก 

ถึงปัญห�คว�มขัดแย้งที่เกิดข้ึน และเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รเปล่ียนแปลงนโยบ�ยให้มีลักษณะ

ประนปีระนอม (Accommodation) ม�กข้ึน เช่น ก�รพฒัน�เศรษฐกจิในพืน้ทีแ่ละเปิดโอก�สให้ประช�ชน

ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในท�งก�รเมืองม�กขึ้น รวมไปถึงก�รนิรโทษกรรมภ�ยใต้โครงก�รใต้ร่มเย็นให้แก ่

กลุ่มบุคคลที่ใช้คว�มรุนแรง นอกจ�กนี้ ยังมีก�รจัดต้ังศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  

(ศอ.บต.) และกองบัญช�ก�รผสมพลเรือน ตำ�รวจ ทห�รท่ี 43 (พตท. 43) ทัง้ 2 ส�ม�รถสร้�งเครอืข่�ย  

และรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้นำ�ชุมชนและสร้�งคว�มรู้สึกให้คนในพื้นที่รู ้สึกว่�ตนเองมีส่วนร่วม 

ในเรื่องต่�งๆ ม�กขึ้น ผลจ�กก�รใช้นโยบ�ยนี้คือคว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลงไปม�ก ในช่วงกล�งปี 

พ.ศ. 2540 กลุ่มพูโล พูโลใหม่ และ BRN มีก�รรวมตัวกันภ�ยใต้ชื่อเบอร์ซ�ตู (Bersatu) เพื่อยกระดับ 

ก�รต่อสูข้ึน้ม�ใหม่ แต่รฐับ�ลไทยและรัฐบ�ลม�เลเซียโต้ตอบสถ�นก�รณ์ด้วยก�รร่วมมอืระหว่�งประเทศ

ม�กขึ้น และแม้ว่�จะมีก�รอนุญ�ตให้แกนนำ�อย่�ง วันอับดุลก�เดร์ เจ๊ะมัน (Wan Kadir Che Man)  

ผูก่้อตัง้ เบอร์ซ�ตไูด้พำ�นกัอยูใ่นม�เลเซีย แต่รฐับ�ลม�เลเซยียงัคงประก�ศต่อต้�นก�รเคลือ่นไหวท�งอ�วธุ

โดยกลุ่มต่�งๆ ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนของประเทศไทย (Liow and Don 2010, 7) โดยเฉพ�ะ 

ในช่วงร�วๆ ปี พ.ศ. 2530 ตัวแทนของกลุ่มพูโลถูกรัฐบ�ลม�เลเซียจับตัวไปในขณะที่กำ�ลังพูดคุยกับ 

ท�งก�รไทยเพื่อยุติปัญห�คว�มขัดแย้ง (Hunter 2013) ในขณะเดียวกัน แม้ว่�ม�เลเซียต้องก�รรักษ� 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศกับประเทศไทยแล้ว ม�เลเซียจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงปัจจัยภ�ยในประเทศ 

และคว�มสัมพันธ์ท�งกลุ่มช�ติพันธุ์อีกด้วย

 ใน พ.ศ. 2536 ได้มีคว�มพย�ย�มที่รักษ�คว�มมั่นคงตรงบริเวณช�ยแดนเพื่อรองรับ แผนง�น 

ก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจส�มฝ่�ย อินโดนีเซีย-ม�เลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle, IMT-GT) ซึ่งได้กล�ยเป็นข้อจำ�กัดของก�รเคลื่อนไหวและก�รปฏิบัติก�รของกลุ่มต่�งๆ  

เป็นอย่�งม�ก (Camilleri, 2008, 72) นอกจ�กนี้ ก�รข้�มระหว่�งช�ยแดนทั้ง 2 ฝั่งจึงไม่สะดวกเท่�ที่เคย

จงึเป็นปัญห�ในก�รหลบซ่อนสำ�หรบักลุม่เคลือ่นไหวต่�งๆ จนนำ�ม�สู่ก�รจับกมุแกนนำ�ของพูโลทีรั่ฐกลันตัน

อย่�งเช่น อับดุล ร�ห์ม�น บ�โซ (Abdul Rahman Bazo) (Chalk 2008, 7) ด้วยปัจจัยเหล่�นี้ ทำ�ให้ 

ก�รเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ถูกจำ�กัด และก�รก่อเหตุได้ลดลงต�มลำ�ดับ
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สรุป

 จะเห็นได้ว่�พลวัตรระหว่�งปัจจัยในระดับปัจเจก รัฐ และระบบระหว่�งประเทศส่งผลกระทบ 

ต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เร�จะเห็นได้ว่�ส�เหตุของคว�มขัดแย้งในพื้นที่ 

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ม�จ�กนโยบ�ยรวมศูนย์อำ�น�จ และนโยบ�ยผสมกลมกลืนของรัฐบ�ลไทย  

แต่ปัญห�ขัดแย้งดังกล่�วได้กล�ยเป็นปัญห�ข้�มช�ติ เน่ืองจ�กคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประช�ชน 

เชื้อส�ยมล�ยู ท่ีแม้ว่�จะถูกแบ่งแยกด้วยพรมที่เป็นก�รตกลงกันระหว่�งผู ้นำ�อังกฤษและสย�ม  

กลับถูกเชื่อมโยงด้วยส�ยสัมพันธ์ท�งศ�สน�และวัฒนธรรม รวมทั้งขบวนก�รแนวร่วมมล�ยู ปัจจัยเหล่�นี้

ส่งผลให้เกิดก�รเคล่ือนไหวจ�กกลุ่มช�วมุสลิมเชื้อส�ยมล�ยูที่อยู่ในประเทศไทยและม�เลเซีย นอกจ�กน้ี 

ยงัเกิดกระแสเรยีกร้องในรปูแบบ Irredentism จ�กพรรค PAS และประช�ชนในรฐัท�งเหนือของม�เลเซยี

ทีค่อยให้ก�รสนบัสนนุก�รเคลือ่นไหวในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ แต่กระแสดงักล่�วได้ลดลงต�มลำ�ดบั

เมื่อมห�อำ�น�จได้สนับสนุนก�รแบ่งเขตแดนต�มสนธิสัญญ�อังกฤษสย�ม

 แม้ว่�ปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้จะมีคว�มเชื่อมโยงในระดับประช�ชน 

ก�รเมอืงในกลนัตนั และคว�มรูส้กึช�ตนิยิมในโลกมล�ยู แต่ปัจจยัทีช่่วยรกัษ�คว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศ

ไว้ได้คือ ปัจจัยท�งด้�นก�รเมืองภ�ยในของม�เลเซียเอง พรรค UMNO ซึ่งถือครองอำ�น�จหลังเหตุก�รณ์

คว�มขดัแย้งระหว่�งคนมล�ยแูละคนจนี ใน พ.ศ. 2512 นอกจ�ก UMNO จะรักษ�อำ�น�จไว้ได้ จุดยนืและ

แนวท�งต่อปัญห�ในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต้ในลักษณะท่ีสอดคล้องกับหลักก�รไม่แทรกแซงระหว่�งกัน 

ของอ�เซียน 

 นอกจ�กนี้ ท้ังประเทศไทยและประเทศม�เลเซียยังเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันที่จะสร้�ง 

คว�มเข้มแข็งระหว่�งช�ยแดนเพื่อลดจุดเส่ียงของก�รแผ่ข�ยอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ แม้ว่�

ประเทศไทยและประเทศม�เลเซียในบ�งครั้งอ�จจะมีก�รลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห�ท�งคว�มมั่นคง 

ทีต่่�งกนั ทำ�ให้อ�จจะเกิดคว�มไม่ลงรอยกัน และเกดิคว�มเคลือบแคลงใจระหว่�งกนั ทัง้นีค้ว�มไม่ลงรอย

ไม่ได้มีผลเสียต่อคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีในระดับที่น่�เป็นห่วง เพร�ะทั้ง 2 ประเทศเล็งเห็นคว�มสำ�คัญ 

และผลประโยชน์ของคว�มร่วมมือม�กกว่�คว�มขัดแย้ง



บทที่ 3

ควำมขัดแย้งและควำมร่วมมือหลัง พ.ศ. 2547

บทน�ำ

 แม้ว่�เหตกุ�รณ์คว�มรนุแรงในพืน้ทีจั่งหวดัช�ยแดนภ�คใต้จะลดลงในช่วงรฐับ�ล พลเอก เปรม 

แต่เหตุก�รณ์ไม่สงบค่อยๆ เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2544 แต่ปะทุขึ้นม�อย่�งเต็มรูปแบบ 

ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 คว�มขัดแย้งดังกล่�วเริ่มปร�กฏในรูปแบบของก�รโจมตี และปล้นปืนในค่�ยทห�ร

ปฏิบัติก�รทักษิณพัฒน�ท่ี 34 ในอำ�เภอเจ�ะไอร้อง จังหวัดนร�ธิว�ส พร้อมกับก�รเผ�โรงเรียนจำ�นวน  

18 แห่ง เพื่อหันเหคว�มสนใจของเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยคว�มมั่นคง เหตุก�รณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงก�รร่วมมือ

ระหว่�งผู้ปฏิบัติก�รในก�รว�งแผนและก�รเตรียมก�รเป็นอย่�งดี หลังจ�กนั้นก็มีเหตุก�รณ์คว�มรุนแรง

ครั้งใหญ่ที่นักสิทธิมนุษยชนและน�น�ประเทศต่�งประณ�มก�รกระทำ�ที่เกินกว่�เหตุของฝ่�ยเจ้�หน้�ที่รัฐ 

อย่�งเช่น เหตุก�รณ์มัสยิดกรือเซะ (Krue Ze) และเหตุก�รณ์ต�กใบ (Tak Bai) ซึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2547  

ทัง้สิน้ พ้ืนทีจ่งัหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้กล�ยเป็นพ้ืนทีท่ีม่กี�รสงัห�ร และก�รโจมตีร�ยวนัตัง้แต่นัน้เป็นต้นม�  

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันมีผู ้เสียชีวิตจ�กคว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ถึง  

6,500 กว่�ร�ย และบ�ดเจ็บเป็นจำ�นวนม�ก จ�กสถิติพบว่�ตัวเลขก�รเสียชีวิตของช�วมุสลิมมีม�กกว่�

ช�วพุทธ (ศูนย์เฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์ภ�คใต้ 2559) เชื่อกันว่�ช�วมุสลิมที่เสียชีวิตเป็นคำ�เตือนสำ�หรับ 

ช�วมุสลิมที่ให้คว�มร่วมมือกับรัฐ (สถ�บันพระปกเกล้� 2552, 41)

 ในบทนี้จะวิเคร�ะห์คว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นม� และก�รเปลี่ยนแปลง

ในระดับปัจเจก ระดับรัฐ และระดับระบบระหว่�งประเทศจ�กในอดีต ปัจจัยสำ�คัญที่เปลี่ยนไปคือระดับ 

ก�รเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ในปัจจุบัน ซึ่งได้กล�ยเป็นก�รเคลื่อนไหวที่จำ�กัดเฉพ�ะท้องที่ (Localised) และ

ไม่ได้มีรบัก�รสนบัสนนุจ�กภ�ยนอก แม้ว่�จะเป็นก�รสนบัสนนุจ�กประช�ชนในกลนัตนัหรอืพรรคก�รเมอืง 

PAS หรือกลุ่มก�รก่อก�รร้�ยส�กลก็ต�ม 

 แต่สิ่งที่ไม่ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กอดีตคือ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซียยัง

อยู่ในระดับที่ดี อ�จจะมีเพียงกรณีที่ช�วมล�ยูมุสลิมจำ�นวน 131 คน ได้หลบหนีเข้�ไปในม�เลเซียในช่วง 

เดอืนสงิห�คม พ.ศ. 2548 ซึง่ได้กล�ยเป็นจดุเริม่ต้นของก�รปะทะกนัท�งว�จ�ระหว่�งผูน้ำ�ของประเทศไทย

และประเทศม�เลเซีย แม้ว่�เหตุก�รณ์ในช่วงปีนั้นจะทำ�ให้รัฐบ�ลไทยถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์อย่�งหนัก 

จ�กภ�คส่วนต่�งๆ อย่�งประช�ชนม�เลเซยี พรรค PAS และองค์ก�รระหว่�งประเทศ แต่หลงัจ�กรฐัประห�ร 
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พ.ศ. 2549 ในประเทศไทย กอปรกบัปัจจัยก�รเมอืงม�เลเซยี และก�รเลง็เหน็ผลประโยชน์ของก�รร่วมมอื

ระหว่�งประเทศม�กกว่�คว�มขัดแย้งทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีดีขึ้นต�มลำ�ดับ

เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. 2547

  ปี พ.ศ. 2547 นับว่�เป็นปีที่มีเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงที่คร่�ชีวิต และสร้�งคว�มเสียห�ยต่อ

ทรพัย์สนิในพืน้ท่ีจงัหวัดช�ยแดนภ�คใต้ นอกจ�กนี ้เหตกุ�รณ์เหล่�นีย้งัมผีลต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ  

และสร้�งคว�มร้�วฉ�นระหว่�งคนในชมุชน เหตุก�รณ์ใหญ่ๆ ในปี พ.ศ. 2547 อ�จจะเรียกได้ว่�เป็นเหตุก�รณ์ 

ท�งประวัติศ�สตร์ ซ่ึงจ�กก�รเป็นพื้นท่ีที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนนอกพื้นที่สักเท่�ไร ได้เริ่มรับคว�มสนใจ

จ�กสื่อ NGO และนักวิช�ก�รทั้งในและต่�งประเทศม�กขึ้น

 คว�มรุนแรงเปิดฉ�กอย่�งเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2547 โดยก�รปล้นปืนจำ�นวน 413 กระบอก

จ�กกองพนัพฒัน�ที ่ 4 ค่�ยกรมหลวงนร�ธวิ�สร�ชนครินทร์ อำ�เภอเจ�ะไอร้อง จงัหวดันร�ธวิ�ส เมือ่วนัท่ี  

4 มกร�คม 2547 ผู้ก่อเหตุได้เผ�โรงเรียนจำ�นวน 18 แห่ง เพื่อเบี่ยงเบนคว�มสนใจของเจ้�หน้�ที่ฝ่�ย 

คว�มมั่นคง ในอดีตกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีจำ�นวนม�กแต่ข�ดก�รประส�น 

ระหว่�งกลุ่ม แต่เหตุก�รณ์ในวันที่ 4 มกร�คม กลับแสดงให้เห็นถึงก�รร่วมมือระหว่�งผู้ปฏิบัติก�รในก�ร

ว�งแผนและก�รเตรียมก�รเป็นอย่�งดี หลังจ�กนั้นคว�มรุนแรงในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ก็ยังคง 

เกิดขึน้เรือ่ยๆ แต่รปูแบบและระดบัของคว�มรุนแรงนัน้มกี�รผันผวนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 กล่�วคอื เหตุก�รณ์

และคว�มรุนแรงมีจำ�นวนม�กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แม้ว่�จำ�นวนเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงจะลดลงตั้งแต่  

พ.ศ. 2550 แต่เหตกุ�รณ์กลบัมคีว�มสญูเสยีต่อครัง้ม�กกว่�ในอดีต แต่ในช่วงระหว่�งช่วงปี พ.ศ. 2555-2556  

นั้นมีคว�มรุนแรงมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 และมีก�รใช้ค�ร์บอมบ์ม�กกว่� 10 ครั้ง และ 

ครั้งร้�ยแรงท่ีสุดคือ เมื่อ 31 มีน�คม 2555 มีค�ร์บอมบ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกัน 3 จุด ใน 3 จังหวัด คือ  

ที่โรงแรมลีก�ร์เดน ในอำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� พื้นที่ชุมชนในจังหวัดยะล� และสถ�นีตำ�รวจแม่ล�น 

ในปัตต�น ีมผีูเ้สียชวีติรวม 14 คน หนึง่ในนัน้เป็นนกัท่องเทีย่วช�วม�เลเซยีและมีผู้บ�ดเจบ็อีกกว่� 500 คน  

ในวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 2556 ผู้ก่อคว�มไม่สงบยังได้ยกกำ�ลังบุกตีค่�ยน�วิกโยธินที่นร�ธิว�สเกิดก�ร 

สูร้บหนกัและฝ่�ยผู้ก่อคว�มไม่สงบถูกยงิเสยีชวีติรวม 17 คน (ไทยโพสต์ 31 ธนัว�คม 2556) ส่วนคว�มรุนแรง 

ในพื้นที่ภ�คใต้หลังจ�กเกิดรัฐประห�รในเดือนพฤษภ�คม 2557 นั้นลดลงในช่วงแรกหลังจ�กก�รเกิด

รัฐประห�ร แต่ก็ยังคงมีเหตุก�รณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่�งต่อเนื่อง (ส�านักข่าวอิศรา 2 พฤศจิก�ยน 2557)

 หล�ยฝ่�ยมีคว�มเห็นพ้องต้องกันว่�คว�มรุนแรงที่ปะทุขึ้นม�เป็นผลม�จ�กก�รตัดสินใจ 

ของรัฐบ�ลของ พันตำ�รวจโท ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549) ที่ยุบก�รทำ�ง�นของ ศอ.บต. และ  

พตท. 43 ในเดือนพฤษภ�คม ปี พ.ศ. 2545 ก�รตัดสินใจนี้ท่ีนำ�ม�ซึ่งก�รสิ้นสุดของเครือข่�ยระหว่�ง 
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เจ้�หน้�ที่รัฐและคนในท้องถิ่น และนอกจ�กนี้ ยังมีก�รใช้คว�มรุนแรงตอบโต้กับคว�มรุนแรง ซึ่งเป็นก�ร

จัดก�รปัญห�ท่ีปล�ยเหตุม�กกว่�ก�รแก้ไขต้นต่อของคว�มขัดแย้ง และเป็นปัจจัยประก�รสำ�คัญที่ทำ�ให ้

คว�มขัดแย้งขย�ยตัวเพร�ะจะยิ่งสร้�งคว�มไม่พอใจของคนในพ้ืนท่ี เร�จะเห็นได้ว่�ต้ังแต่คว�มรุนแรง 

ปะทุข้ึนม�ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีเหตุก�รณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงก�รกระทำ�เกินกว่�เหตุของเจ้�หน้�ที่ 

ฝ่�ยคว�มมั่นคง ตัวอย่�งท่ีชัดเจน คือ เหตุก�รณ์ที่มัสยิดกรือเซะซึ่งเกิดข้ึนในวันที่ 28 เมษ�ยน นั้น  

อันเป็นผลม�จ�กก�รที่ผู ้ต้องสงสัยจำ�นวนประม�ณ 30 คน ได้เข้�ไปหลบซ่อนในมัสยิดกรือเซะ  

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยคว�มมั่นคงจึงตัดสินใจปิดล้อมและใช้ระเบิดมือและอ�วุธจนเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในมัสยิด 

เสียชีวิตทั้งหมด แต่เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงจ�กก�รกระทำ�ของเจ้�หน้�ที่รัฐยังมีผลเสียต่อคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศโดยเฉพ�ะประเทศม�เลเซีย ในตอนนั้นรัฐบ�ลพันตำ�รวจโททักษิณ ไม่ได้แสดงคว�มเสียใจ

หรือคว�มรับผิดต่อเหตุก�รณ์ และยังเห็นว่�เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยคว�มมั่นคงไม่ได้ทำ�เกินกว่�เหตุ 

 นอกจ�กเหตุก�รณ์ที่มัสยิดกรือเซะแล้ว ยังมีเหตุก�รณ์ต�กใบ และก�รฆ่�และก�รห�ยตัว 

ของบุคคลต่�งๆ อย่�งเช่น นักสิทธิมนุษยชน เหตุก�รณ์ต�กใบเกิดขึ้นในวันที่ 25 ตุล�คม 2547  

เมื่อมีผู้ชุมนุมท่ีพย�ย�มปิดล้อมสถ�นีตำ�รวจเพ่ือเรียกร้องก�รปล่อยตัวของผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับตัวไป  

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยคว�มมั่นคงได้ใช้แก๊สนำ้�ต�และยิงตอบโต้ ซึ่งนำ�ม�สู ่ก�รจับกุมผู ้ชุมนุมเพื่อนำ�ไปส่ง 

ยังค่�ยทห�รในจังหวัดปัตต�นี แต่รถที่บรรทุกผู้ชุมนุมเป็นจำ�นวนม�กจนเกิดสภ�พแออัดประกอบกับ 

ก�รเดนิท�งทีใ่ช้เวล�ประม�ณ 4-5 ชัว่โมงทำ�ให้คนจำ�นวน 85 คน ได้เสยีชวีติลงอนัเนือ่งจ�กข�ดอ�ก�ศห�ยใจ  

ก�รเสียชีวิตและภ�พเหตุก�รณ์ท่ีปร�กฏให้เห็นในสื่อและคลิปที่ถูกเผยแพร่แสดงถึงคว�มรุนแรงและ 

ก�รกระทำ�ท่ีเกินกว่�เหตุต่อผู้ชุมนุม เช่น ก�รเตะและทุบตีประช�ชนที่ถูกจับมัดและนอนอยู่บนพื้น  

คณะกรรมก�รสอบสวนอสิระได้ยอมรบัในคว�มบกพร่องของก�รปฏบิติัหน้�ทีข่องทห�รพร�น โดยเฉพ�ะ

ก�รใช้ลูกกระสุนจริงและก�รข�ดก�รปฏิบัติที่หน้�ที่ต�มหลักส�กล (คณะกรรมก�รอิสระตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุก�รณ์อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส 2547) 

 ตลอดทั้งสมัยของน�ยกรัฐมนตรี พันตำ�รวจโท ทักษิณ ชินวัตร ก�รจัดก�รปัญห�คว�มขัดแย้ง 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีลักษณะแข็งกร้�ว อันเป็นผลให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่�งประเทศ

ประณ�มคว�มรุนแรง นอกจ�กนี้คว�มรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร�ยวันทำ�ให้มีประช�ชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้หนไีปพำ�นกัทีม่�เลเซยีอนัเป็นฉนวนสำ�คญัในก�รทำ�ให้คว�มสมัพนัธ์ทวภิ�คแีย่ลงเป็นลำ�ดบั 

ม�เลเซียไม่ได้เป็นประเทศเดียวท่ีไม่พอใจต่อก�รปฏิบัติต่อช�วมล�ยูมุสลิม แต่ยังมีประเทศอื่นๆ รวมทั้ง

องค์ก�รระหว่�งประเทศอย่�งสหประช�ช�ติท่ีออกม�วิพ�กษ์วิจ�รณ์นโยบ�ยของรัฐบ�ลไทยในพ้ืนท่ี 

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (Bangkok Post 15 September 2006) 
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ปัญหำควำมสัมพันธ์ไทย-มำเลย์ในปี พ.ศ. 2548 กรณีกำรหลบหนี
เข้ำมำเลเซียของชำวมุสลิมจ�ำนวน 131 คน

 ปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ได้นำ�ม�สู่คว�มรู้สึกในหมู ่ประช�ชน 

ว่�รัฐบ�ลไทยไม่ส�ม�รถคุ้มครองชีวติของเข�ได้ ในเดอืนสงิห�คม พ.ศ. 2548 เกดิก�รอพยพของช�วมสุลมิ

จำ�นวน 131 คนจ�กจังหวัดนร�ธิว�ส โดยส่วนใหญ่ม�จ�กอำ�เภอสุไหงป�ดีและสุไหง โก-ลก (ไครซิสกรุ๊ป 

2548, 19) ช�วมุสลิมกลุ่มนี้ได้เดินท�งไปที่รัฐกลันตัน ด้วยเหตุผลต่�งๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว น่�จะเกิดจ�ก 

คว�มรนุแรง และภ�วะกลวัต่อก�รจบักมุโดยพลก�รและวสิ�มญัฆ�ตกรรมทีเ่กดิขึน้ในช่วงนัน้ จ�กเหตุก�รณ์ 

ดังกล่�วประเทศไทยถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์อย่�งหนักจ�กองค์ก�รระหว่�งประเทศ และประเทศต่�งๆ รวมทั้ง

ประเทศในตะวันออกกล�งและม�เลเซียด้วย นอกจ�กนี้ เหตุก�รณ์ในช่วงเดือนสิงห�คมเป็นที่ม�ของ 

ก�รเปิดฉ�กปะทะกันด้วยว�จ�ระหว่�งผู ้นำ�ประเทศและเจ้�หน้�ที่รัฐระดับสูงของทั้งประเทศไทย 

และประเทศม�เลเซีย 

 ก�รปะทะกนัท�งว�จ�เริม่จ�กคว�มเหน็ท่ีแตกต่�งต่อช�วมล�ยมุูสลิมทีห่ลบหนเีข้�ไปในม�เลเซีย  

แต่บ�นปล�ยเพร�ะทัง้ 2 ฝ่�ยข�ดก�รประส�นและดำ�เนนิก�รต�มหลกัก�รทูตทีดี่ จนผู้นำ�และฝ่�ยท�งก�รเมอืง 

ของทั้ง 2 ประเทศได้หยิบยกเหตุก�รณ์ดังกล่�วม�ปะทะกันผ่�นสื่อ คว�มไม่ลงรอยกันท�งคว�มเห็น 

ของปัญห�เกิดจ�กก�รที่ท�งฝ่�ยรัฐบ�ลไทยเชื่อว่�ผู้ท่ีขอล้ีภัยในม�เลเซียไม่ใช่ประช�ชนธรรมด� แต่เป็น

สม�ชิกของกลุ่มเคล่ือนไหวในพื้นท่ี แต่ท�งฝ่�ยไทยเองอ�จจะมีก�รใช้คำ�เรียกหรือว�ทกรรมที่ต่�งกัน  

พันตำ�รวจโท ทักษิณ ได้กล่�วห�ว่�คนกลุ่มนี้เป็น “ผู้ก่อก�รร้�ย” แต่กระทรวงก�รต่�งประเทศไทยได้ใช ้

คำ�แทนทีท่ี ่“เบ�” ลง โดยเชือ่ว่�คนกลุม่นีเ้ป็นสม�ชกิของพโูลทีต้่องก�รทีจ่ะสร้�งสถ�นก�รณ์และเผยแพร่

ข้อมูลท่ีผิด ทัง้นีท้�งกระทรวงฯ เชือ่ว่�ทีพ่โูลทำ�เช่นนีก็้เพือ่ให้ช�วมล�ยมูสุลมิในพืน้ทีจั่งหวดัช�ยแดนภ�คใต้ 

คล้อยต�มและหลบหนีในม�เลเซียด้วย (The Star 8 September 2005) นอกจ�กนี้ มีเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยไทย

ทีใ่ห้ก�รสมัภ�ษณ์ท�งสือ่ตพีมิพ์เช่ือว่�ผูท่ี้หลบหนเีข้�ไปอยูใ่นม�เลเซยีมคีว�มต้องก�รทีจ่ะดงึดดูคว�มสนใจ

จ�กต่�งประเทศ (Surin 2005) ท�งด้�นพูโลเองก็ปฏิเสธและโต้ตอบก�รกล่�วห�ของกระทรวงฯ และ 

กำ�ชับว่�ผู ้ท่ีหลบหนีเข้�ม�เลเซียเป็นเพียงช�วบ้�นช�วมล�ยูมุสลิมที่มีวัตถุประสงค์ในก�รหลบหนี 

คว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดยเฉพ�ะคว�มรุนแรงท่ีเกิดจ�กก�รประก�ศ

ภ�วะฉุกเฉินของรัฐบ�ลไทยที่เปิดช่องท�งให้เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยคว�มมั่นคงกระทำ�เกินกว่�เหตุ (Don 2005) 

 ก�รปะทะกันด้วยว�จ�ดูเหมือนว่�จะไม่ยุติง่�ยๆ เมื่อรัฐมนตรีกล�โหม พลเอก ธรรมรักษ์  

อิศร�งกูร ณ อยุธย� ได้กล่�วห�ว่�ม�เลเซียส่งเสริมก�รจัดตั้งก�รประชุมระหว่�งแกนนำ�กลุ่มเคลื่อนไหว 

ทีลั่งก�ว ีเพือ่ว�งแผนในก�รก่อเหตใุนประเทศไทย (The Nation 10 September 2005) โดยทีร่องน�ยก-

รัฐมนตรีม�เลเซีย น�ยน�จิบ ร�ซัค ได้โต้ตอบโดยเรียกร้องให้รัฐบ�ลไทยแสดงหลักฐ�นในก�รกล่�วห� 



218 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ครั้งนี้ (Bangkok Post 12 September 2005) จริงๆ แล้วก�รนัดประชุมที่ลังก�วีที่ พลเอก ธรรมรักษ์  

ได้กล่�วถึงคือคว�มพย�ย�มของมห�เธร์ โมฮัมหมัด อดีตน�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย ในช่วงระหว่�งปล�ยป ี

พ.ศ. 2548 ถึงประม�ณต้นปี พ.ศ. 2549 ในก�รประส�นให้มีก�รพูดคุยระหว่�งท�งก�รไทยและ 

หัวหน้�กลุ่มเคลื่อนไหวต่�งๆ ที่เก�ะลังก�วี ประเทศม�เลเซีย โดยมี พลเอก ไวพจน์ ศรีนวล และ 

พลเอกวนิยั ภทัทยิกลุ เป็นตวัแทนอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กฝ่�ยท�งก�รไทยเพ่ือเข้�ร่วมในก�รพูดคยุคร้ังนี้  

(The Nation 8 October 2006) แต่เพื่อไม่ให้กระทบถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ มห�เธร ์

ได้ดำ�เนินก�รในฐ�นะหัวหน้� NGO ที่มีชื่อว่� Perdana Global Peace Organisation (PGPO) มห�เธร์

มีเป้�หม�ยในก�รร่�งชุดข้อเสนอเพื่อแก้ไขคว�มขัดแย้ง และเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่�ยได้ยุติก�รต่อสู้ชั่วคร�ว  

ท้�ยทีส่ดุมกี�รร�ยง�นว่�มข้ีอตกลงเกิดขึน้จ�กก�รพูดคยุคร้ังนีท้ีม่ชีือ่ว่� Joint Peace and Development 

Plan for South Thailand ถึงแม้ว่�ท�งก�รไทยจะรับรู้ถึงก�รพูดคุยในคร้ังนี้ และมห�เธร์ได้พบกับ 

น�ยอ�นันท์ ปันย�รชุน ก่อนที่จะเริ่มก�รพูดคุยเพื่อห�ผู้สนับสนุนจ�กฝ่�ยไทย (The Nation 8 October 

2006) แต่สดุท้�ยรฐับ�ลไทยไม่ได้รบัรองข้อตกลงดงักล่�ว (The Nation 12 October 2006) ปัจจยัส่วนหนึง่ 

ม�จ�กก�รที่รัฐบ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของ พันตำ�รวจโท ทักษิณ ชินวัตร ยังไม่เห็นด้วยกับก�รพูดคุยกับ  

“กลุ่มโจร” ในตอนนั้น แต่ในภ�ยหลัง พันตำ�รวจโท ทักษิณ ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อก�รพูดคุย 

กับเคลื่อนไหวต่�งๆ ซึ่งจะเห็นได้จ�กก�รริเริ่มก�รพูดคุยกับกลุ่มเคล่ือนไหวใน พ.ศ. 2556 ในช่วงสมัย

น�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นน�ยกรัฐมนตรี จ�กคำ�พูดและก�รกล่�วห�ของฝ่�ยไทยทำ�ให้ม�เลเซีย 

โต้ตอบต่อสถ�นก�รณ์ โดยก�รอนุญ�ตให้ข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations  

High Commissioner for Refugees, UNHCR) เข้�ม�สมัภ�ษณ์ผูล้ีภั้ยจำ�นวน 131 คน เพือ่ค้นห�คว�มจรงิ  

ม�เลเซียยังเรียกร้องให้ประเทศไทยประกันคว�มปลอดภัยของช�วมล�ยูมุสลิมในประเทศไทยทุกคน  

ก�รกระทำ�ของม�เลเซียสร้�งคว�มไม่พอใจให้กับรัฐบ�ลไทยเป็นอย่�งม�ก และในท่ีประชุมสุดยอด 

อ�เซียน-สหประช�ช�ติ (ASEAN - UN Summit) ทีก่รงุนวิยอร์ก พนัตำ�รวจโท ทกัษณิได้วพิ�กษ์วจิ�รณ์ 

ก�รทำ�ง�นของข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติ โดยตั้งคำ�ถ�มว่�ทำ�ไมถึงยอมปล่อยให้หน่วยง�น 

ตกเป็นเครื่องมือท�งก�รเมือง อันเป็นผลทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดและสร้�งคว�มตึงเครียดระหว่�ง

ประเทศไทยและม�เลเซีย (Macan-Markar 2005; Bangkok Post 15 September 2005) 

 ประเทศม�เลเซยีไม่ได้เพยีงเชญิให้ข้�หลวงใหญ่ผู้ล้ีภยัแห่งสหประช�ช�ติมส่ีวนเกีย่วกบัก�รค้นห�

คว�มจรงิเท่�น้ัน แต่รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ด�โต๊ะ สรี ฮิซ�มดิุน ตุน ฮุสเซนยังขู่ว่�จะเรียกร้องให้ 

อ�เซียนเป็นตัวกล�งในก�รยุติคว�มขัดแย้งในพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (Supalak 2005) นอกจ�กนี้  

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ ตันศรี ด�โต๊ะ เสรี ซ�ยิด ฮ�มิด อัลบ�ร์ (Tan Sri Datuk Seri 

Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar) ได้ออกม�วิพ�กษ์วิจ�รณ์เกี่ยวกับเหตุก�รณ์ทั้งหมด จนทำ�ให้

รฐับ�ลไทยเรยีกเอกอคัรร�ชทตูม�เลเซยีประจำ�ประเทศไทย Shaarani Ibrahim เพือ่ประท้วงและคดัค้�น

ก�รแถลงออกสื่อของรัฐมนตรีทั้ง 2 ว่�เป็นก�รแทรกแซงกิจก�รภ�ยในของประเทศไทย
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 จ�กประเด็นปัญห�ในระดับท้องถิ่นได้บ�นปล�ยจนกล�ยเป็นประเด็นระหว่�งประเทศไทยและ

ม�เลเซียที่มีคว�มสัมพันธ์ในระดับดีตั้งแต่สงคร�มเย็น ก�รที่จะทำ�คว�มเข้�ใจถึงก�รโต้ตอบจ�กม�เลเซีย

ทีม่ต่ีอประเทศไทยจำ�เป็นต้องทำ�คว�มเข้�ใจถงึคว�มลำ�บ�กใจของม�เลเซยีเสยีก่อน รฐับ�ลม�เลเซียจำ�เป็น

ที่จะต้องโต้ตอบกับสถ�นก�รณ์ที่กระทบถึงช�ยแดนม�เลเซีย และจะต้องคำ�นึงถึงกระแสภ�ยในประเทศ 

รวมทั้งก�รเคลื่อนไหวของพรรค PAS ด้วย ในวันที่ 7 กันย�ยน น�ยก�ม�รุดดิน จัฟฟ�ร์ เลข�นุก�ร  

พรรค PAS ได้ออกแถลงก�รณ์ว่� “ตกใจอย่�งยิง่และไม่พอใจกบก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุพ์ลเรือนช�วมสุลิม”  

ในภ�คใต้ของไทย และได้เรียกรองให้รัฐบ�ลม�เลเซียในฐ�นะประเทศประธ�นองค์ก�รก�รประชุมอิสล�ม 

“จัดตั้งคณะทำ�ง�นขึ้นม�ตรวจสอบเรื่องนี้” (ไครซิสกรุ๊ป 2548, 25) นอกจ�กนี้ เดือนตุล�คม พ.ศ. 2548 

มีนักเคลื่อนไหวช�วม�เลเซียม�ประท้วงบริเวณหน้�สถ�นทูตไทยประจำ�กรุงกัวล�ลัมเปอร์เพื่อต่อต้�น 

ก�รกระทำ�ของรัฐบ�ลไทยต่อช�วมล�ยูมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่ง พันตำ�รวจโท ทักษิณ 

มองเพียงว่�ผู้ประท้วงเป็นส่วนของกลุ่มเคลื่อนไหว (Bangkok Post 5 October 2005) 

 นอกจ�กกระแสก�รเมืองภ�ยในประเทศแล้ว ม�เลเซียยังต้องคำ�นึงถึงบทบ�ทและสม�ชิกภ�พ 

ของตนในองค์ก�รระหว่�งประเทศต่�งๆ ในด้�นหนึ่งรัฐบ�ลม�เลเซียต้องรักษ�คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ประเทศไทย โดยถือหลักไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยในของซึ่งกันและกัน ซึ่งหม�ยรวมถึงก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์

แนวท�งก�รปฏิบัติของรัฐบ�ลไทยต่อคนในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่อีกด้�นหนึ่ง ม�เลเซียยังเป็น

สม�ชิกขององค์ก�รก�รประชุมอิสล�ม และในฐ�นะที่ม�เลเซียเป็นประธ�นองค์ก�รก�รประชุมอิสล�ม 

ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2551 ม�เลเซยีจงึมหีน้�ทีร่บัผดิชอบทีจ่ะแสดงบทบ�ทในก�รให้ก�รคุม้ครองสทิธขิอง

ชนกลุ่มน้อยท่ีเป็นคนมุสลิมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และแสดงจุดยืนต่อเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงท้ังหมด 

เลข�ธิก�รองค์ก�รก�รประชุมอิสล�ม น�ยเอคเมลเลดดิน อิคซ�โนกล (Ekmeleddin Ihsanoglu) เอง 

ได้ออกแถลงก�รณ์เกีย่วกบัสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงในพืน้ทีจั่งหวดัช�ยแดนภ�คใต้ โดยแสดงคว�มเป็นห่วงต่อ  

“สถ�นก�รณ์ท�งคว�มมั่นคงที่คร่�ชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นจำ�นวนม�กและท่ีบีบบังคับให้ประช�ชนต้องหนีจ�ก

บ้�นของตัวเอง” แต่สุดท้�ย พันตำ�รวจโท ทักษิณ ได้มองก�รแถลงก�รณ์ดังกล่�วว่�เป็นก�รแทรกแซง

ระหว่�งประเทศ และโต้ตอบโดยก�รบอกให้น�ยเอคเมลเลดดิน อิคซ�โนกล กลับไปอ่�นคัมภีอัลกุรอ่�น 

ให้ละเอยีดเพร�ะมกี�รระบุให้ช�วมสุลมิทุกคนต้องเค�รพกฎหม�ยของแผ่นดนิ (The Nation 20 October 

2005) 

 จรงิๆ แล้วก�รข้�มช�ยแดนในอดีตเป็นเร่ืองปกติ นอกจ�กนีม้ปีระช�กรในพืน้ทีจั่งหวดัช�ยแดน

ภ�คใต้จำ�นวนไม่น้อยที่ถือ 2 สัญช�ติ แต่ข้อแตกต่�งจ�กเหตุก�รณ์ในปี พ.ศ. 2548 คือ ทั้ง 2 ประเทศ ไม่

ส�ม�รถจัดก�รและจำ�กดัผลเสยีต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศได้ ผูน้ำ�ท�งก�รเมอืงฝ่�ยต่�งๆ กลบัตแีผ่ 
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ให้กล�ยเป็นเรื่องใหญ่จนกระทบถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศโดยไม่จำ�เป็น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจ�ก 

บคุลกิส่วนตวัของผูน้ำ�ทัง้ 2 ฝ่�ย ทีม่ลีกัษณะแขง็กร้�ว เมือ่ก�รปะทะกนัท�งว�จ�ระหว่�งประเทศได้สงบลง  

ท�งฝ่�ยรฐับ�ลม�เลเซยีได้อนญุ�ตให้ท�งฝ่�ยเจ้�หน้�ทีไ่ทยได้เข้�ไปเยีย่มช�วมล�ยมูสุลิมทีห่ลบหนีเข้�ไป

ในม�เลเซีย (The Nation 13 September 2005) 

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประช�ชนในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และระหว่�งประเทศไทยและ

ม�เลเซยีท่ีเหมอืนจะแย่ลงกลบัดขีึน้ต�มลำ�ดบัด้วยปัจจยัท�งก�รเมอืงภ�ยในของประเทศไทยเอง กล่�วคอื 

ในวันที่ 19 กันย�ยน 2549 ได้เกิดรัฐประห�รเพื่อยึดอำ�น�จจ�ก พันตำ�รวจโท ทักษิณ หลังจ�กนั้น 

พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ ได้ขึ้นม�ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี นอกจ�ก พลเอก สุรยุทธ์์ ได้กล่�ว 

คำ�ขอโทษต่อประช�ชนในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ต่อเหตุก�รณ์ต่�งๆ ท่ีกระทำ�เกินกว่�เหตุของ 

ฝ่�ยเจ้�หน้�ที่รัฐและคว�มผิดพล�ดอื่นๆ รัฐบ�ลสุรยุทธ์ยังได้ร้ือฟื้น ศอ.บต. และกองกำ�ลังผสมพลเรือน 

ตำ�รวจ ทห�ร (พตท.) ขึ้นม�ใหม่ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยง�นนี้ในอดีตทำ�หน้�ที่หลักในก�รแก้ปัญห�ขัดแย้ง 

ในภ�คใต้ก่อนที่จะถูกยุบไปในปี พ.ศ. 2545 ในสมัยรัฐบ�ล พันตำ�รวจโท ทักษิณ

กำรรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ: 
พลวัตและควำมเชื่อมโยงระหว่ำงตัวแสดงภำยในและภำยนอกประเทศ
 นอกจ�กปัญห�ก�รอพยพของช�วมสุลิมจำ�นวน 131 คน อนัเป็นท่ีม�ของก�รปะทะกนัท�งว�จ�

ระหว่�งผู้นำ�และเจ้�หน้�ที่รัฐของประเทศไทยและม�เลเซียยังไม่มีเหตุก�รณ์ที่กระทบถึงคว�มสัมพันธ์

ทวิภ�คอีกี ท่ีเป็นเช่นนีก้เ็นือ่งจ�กปัจจยัหล�ยประก�ร ประก�รแรก ก�รเคลือ่นไหวในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดน

ภ�คใต้มีลักษณะท่ีจำ�กัดเฉพ�ะท่ี (Localised) ซ่ึงต่�งจ�กอดีตที่มีลักษณะข้�มช�ติ (Transnational)  

ทีเ่ป็นเช่นนีก็้อนัเนือ่งม�จ�กคว�มรู้สกึช�ตนิยิมทีแ่พร่กระจ�ยในโลกมล�ยใูนอดีต ประกอบกบัส�ยสมัพนัธ์

ระหว่�งคนในพืน้ท่ีจงัหวัดช�ยแดนภ�คใต้และประช�กรในรัฐท�งเหนอืของม�เลเซยีทีท่ำ�ให้มกี�รสนบัสนนุ

ก�รเคลื่อนไหวในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต้ เมื่อก�ลเวล�ผ่�นไปพรรค PAS เองก็มุ่งเน้นที่จะตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของประช�กรในพื้นท่ีท่ีเป็นฐ�นเสียงสำ�คัญของพรรค นอกจ�กนี้ ด้วยข้อจำ�กัดท่ีเป็น 

พรรคฝ่�ยค้�น ทำ�ให้ไม่ได้อยู่ในตำ�แหน่งที่จะผลักดันประเด็นปัญห�ในส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้

เป็นนโยบ�ยต่�งประเทศ ประก�รทีส่อง พรรค UMNO ทีย่งัอยูใ่นอำ�น�จม�โดยตลอดได้เลง็เหน็คว�มสำ�คญั

ของก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์กับประเทศไทย เนื่องด้วยผลประโยชน์ร่วมกันท�งด้�นคว�มมั่นคง และ 

ผลประโยชน์ท�งด้�นเศรษฐกิจ ดังนั้น เม่ือพิจ�รณ�ถึงพลวัตระหว่�งตัวแสดงทั้งภ�ยในและ 

ภ�ยนอกประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่�ผลประโยชน์และจุดยืนที่เปลี่ยนไประหว่�งตัวแสดงในระดับต่�งๆ  

มีผลจำ�กัดปัญห�ที่อ�จจะส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซีย ซ่ึงจะอธิบ�ย 

ในร�ยละเอียดดังนี้
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กลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

 ก�รเคลื่อนไหวในปัจจุบันมีลักษณะจำ�กัดเฉพ�ะพื้นที่เท่�นั้น และไม่มีคว�มเชื่อมโยงหรือได้รับ

ก�รสนับสนุนจ�กตัวแสดงจ�กนอกประเทศเหมือนที่เคยได้รับในอดีต แม้ว่�จะมีนักวิช�ก�รต่�งประเทศ

หล�ยคนที่ชำ�น�ญเรื่องก�รก่อก�รร้�ย อย่�งเช่น Zachary Abuza (2009) และ Rohan Gunaratna, 

Arabinda Acharya และ Sabrina Chua (2005) มองว่�ปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต ้

มีส�เหตุและเช่ือมโยงกับกลุ่มก่อก�รร้�ยข้�มช�ติ แต่เมื่อวิเคร�ะห์ถึงเป้�หม�ยและลักษณะก�รก่อเหต ุ

ในปัจจุบัน เร�จะเห็นได้ว่�คว�มเชื่อมโยงดังกล่�วเป็นไปได้ย�กด้วยปัจจัยหล�ยประก�ร ประก�รแรก  

ผู้ท่ีเสียชีวิตจำ�นวนม�กที่สุดเป็นคนมุสลิมเชื้อส�ยมล�ยู รองลงม�จะเป็นคนไทยพุทธ และคนต่�งช�ติ 

โดยเฉพ�ะช�วตะวนัตกจะได้ไม่ตกเป็นเป้� ประก�รทีส่อง ก�รก่อเหตใุนพืน้ทีจั่งหวดัช�ยแดนภ�คใต้จะอยู่

ในรูปแบบของก�รสังห�ร ก�รเผ�สถ�นท่ี ก�รว�งระเบิด และจะไม่มีก�รระเบิดฆ่�ตัวต�ยอันเป็น 

คณุลกัษณะสำ�คญัของก�รก่อก�รร้�ยส�กล ประก�รสดุท้�ย ก�รเรยีกร้องข้อเสนอต่�งๆ มลีกัษณะเกีย่วข้องกับ 

เฉพ�ะพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เท่�นั้น อย่�งเช่น ก�รเรียกร้องให้มีก�รใช้ภ�ษ�มล�ยูเป็นภ�ษ�ทำ�ง�น

ในพื้นที่ (The Nation 10 October 2006) บ้�งก็เสนอให้ท�งก�รไทยมีก�รนิรโทษกรรม มีก�รพัฒน� 

ในพืน้ทีใ่นด้�นต่�งๆ และอนญุ�ตให้ใช้ภ�ษ�มล�ยใูนโรงเรยีน (The Nation 12 October 2006) นอกจ�กน้ี 

วันอับดุลก�เดร์ เจ๊ะมัน ผู้นำ�เบอร์ซ�ตู ซ่ึงเคยเคล่ือนไหวในอดีตได้ออกม�เรียกร้องคว�มเท่�เทียมและ 

คว�มยุติธรรมสำ�หรับคนภ�คใต้ (The Nation 10 October 2006) จ�กเอกส�รและใบปลิวที่ถูกเผยแพร่

ออกไปชี้ให้เห็นว่�กลุ่มผู้ก่อคว�มรุนแรงมีคว�มต้องก�รอื่นๆ ที่หล�กหล�ย ต้ังแต่เรียกร้องเอกร�ช และ 

เขตปกครองตนเอง ซ่ึงชี้ให้เร�เห็นว่�กลุ่มต่�งๆ ที่เคล่ือนไหวในพ้ืนที่อ�จจะมีจุดร่วมกันคือก�รอย�กได้ 

“อสิระ” แต่ในระดบัทีต่่�งกนัไป นอกจ�กนีย้งัมบี�งกลุม่ทีไ่ม่พอใจระบบยตุธิรรมและก�รจบักมุและทรม�น

ผู้ต้องสงสัยอย่�งไม่เป็นธรรมจ�กเจ้�หน้�ท่ีรัฐ ซ่ึงกฎหม�ยต่�งๆ อย่�งเช่น กฎหม�ยฉุกเฉินอนุญ�ต 

ให้ควบคมุผูต้้องห�เป็นเวล� 30 วัน โดยปร�ศจ�กก�รต้ังข้อห�ทำ�ให้มกี�รจับกมุโดยข�ดหลกัฐ�นเพียงพอ 

ซึ่งก�รจับกุมอ�จจะมีบ�งครั้งที่ไม่ได้กระทำ�คว�มผิดเลยก็มี ดังนั้นจะเห็นได้ว่� เป็นก�รเรียกร้องต่�งๆ  

มีคว�มเกี่ยวข้องกับคว�มต้องก�รของคนในท้องที่ม�กกว่�ที่จะเป็นประเด็นข้�มช�ติ

 ในแง่ของจำ�นวนและคว�มหล�กหล�ยของกลุ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง 

ไปจ�กอดตีม�กนกั จะเหน็ได้ว่�กลุม่เคลือ่นไหวในปัจจบัุนยงัมกีลุม่จำ�นวนม�ก และล้วนแต่ใช้คว�มรนุแรง

ทั้งส้ิน กลุ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบันประกอบด้วยนักต่อสู้สองรุ่น ได้แก่ นักต่อสู้รุ่นใหม่ท่ีเรียกว่� ญูแว  

(juwae ม�จ�กคำ�ว่� perjuangan ในภ�ษ�มล�ยูซึ่งแปลว่�นักต่อสู้) เป็นผู้ปฏิบัติก�รในพื้นที่ในปัจจุบัน 

มีหล�ยฝ่�ยเช่ือว่�มีคว�มเป็นไปได้ว่�ญูแวจะมีคว�มเช่ือมโยงกับ BRN แต่ก�รเชื่อมโยงดังกล่�วไม่ได้ 
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แปลว่�เป็นก�รเคลื่อนไหวภ�ยใต้โครงสร้�งองค์กรที่เป็นระบบและสั่งก�รได้อย่�งชัดเจน ในคว�มเป็นจริง

หน่วยย่อยส่วนใหญ่ดำ�เนินก�รได้อย่�งอิสระ (Liow and Don 2010, 13) และมีขน�ดเล็ก ประกอบด้วย 

นักต่อสู้ประม�ณ 10 คน คว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติก�รเป็นอุปสรรคประก�รสำ�คัญในก�รควบคุม 

คว�มรนุแรงเมือ่มกี�รตกลงทีจ่ะระงับเหตกุ�รณ์กบัรัฐบ�ลในช่วงเวล�ต่�งๆ กนั จนนกัวเิคร�ะห์จำ�นวนม�ก

ได้ชีใ้ห้เหน็ว่�ก�รเคลือ่นไหวมีลกัษณะท่ีไม่มผีูน้ำ� หรอืเป็นเครอืข่�ยโดยไม่มแีกนกล�ง (McCargo 2008, 10)  

นอกจ�กนี้ยังเป็นที่เชื่อกันว่�คนภ�ยนอกหน่วยย่อยหนึ่งๆ จะไม่รู ้จักกัน แม้ว่�ก�รสื่อส�รระหว่�ง 

หน่วยย่อยส�ม�รถกระทำ�ผ่�นสญัลกัษณ์หรอืรหัสต่�งๆ (สมัภ�ษณ์นกัวจิยัทีปั่ตต�นเีม่ือ 15 เมษ�ยน 2552; 

ICG 2005, 10) ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รป้องกันก�รส�วไปถึงกระบวนก�รดำ�เนินง�นท้ังหมดห�กว่�ญูแว 

คนใดคนหนึ่งถูกจับ

 นอกจ�กนี้ ยังมีนักต่อสู้รุ ่นเก่�ที่เคยมีบทบ�ทในก�รเคลื่อนไหวในพื้นท่ีในช่วงสงคร�มเย็น  

ส่วนใหญ่แล้วนักต่อสู้รุ่นนี้จะพำ�นักอยู่ในต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะม�เลเซีย ในปี พ.ศ. 2553 ท�งก�รไทย 

ประม�ณก�รว่�มีสม�ชิกของกลุ่มเคลื่อนไหวที่พำ�นักอยู่ในม�เลเซียอยู่ประม�ณ 800 คน และมีจำ�นวน 

100 คน ท่ีเป็นระดับแกนนำ� (Davis 2010) นักต่อสู้รุ่นนี้ไม่ได้ออกปฏิบัติก�รในพื้นที่ในปัจจุบัน แต่ก็มี

เหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้เห็นถึงก�รใช้ม�เลเซียเป็นที่ว�งแผนในก�รก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  

ตัวอย่�งเช่น ในวันท่ี 14 ธันว�คม 2552 ท�งก�รม�เลเซียได้จับกุมช�วมุสลิมสัญช�ติไทยจ�ก 

จังหวัดนร�ธิว�สจำ�นวน 3 คน ที่เช่�บ้�นพักในกลันตันห่�งจ�กช�ยแดนไทยเพียง 10 กิโลเมตร เพื่อสร้�ง

ระเบิดและส่องสุมอ�วุธ (Davis 2010) แม้ว่�จะมีเหตุก�รณ์เหล่�นี้อยู่บ้�ง แต่ส่วนใหญ่นักต่อสู้รุ่นเก่� 

ที่พำ�นักอยู่ในม�เลเซียได้กล�ยเป็น “ตัวแทน” ในก�รพูดคุยกับท�งก�รไทยในช่วงเวล�ต่�งๆ กัน ซึ่งมักจะ

ม�จ�กกลุ่มพูโลหรือ BRN เร�จะเห็นได้ว่�ก�รเคลื่อนไหวในอดีตได้รับก�รสนับสนุนจ�กประช�ชนและ

พรรคก�รเมืองต่�งๆ ในรัฐท�งเหนือของม�เลเซีย โดยเฉพ�ะในรัฐกลันตัน ยังที่กล่�วม�แล้วในบทที่ 2  

แต่ม�ถึงปัจจุบันก�รสนับสนุนดังกล่�วแทบจะไม่เหลือเลย แต่ก�รเคลื่อนไหวในปัจจุบันอ�จจะยังมีมิติ

ระหว่�งประเทศตรงที่นักต่อสู้เหล่�นี้ได้ใช้ประเทศม�เลเซียเป็นที่หลบหนีก�รจับกุมจ�กท�งก�รไทย 

กลุ่มเคลื่อนไหวและจุดยืนของพรรค PAS
 ตั้งแต่อดีตเร�จะเห็นได้ว่�ตัวแสดงท่ีสำ�คัญที่รู ้สึกเห็นใจคว�มเป็นอยู่ของช�วมล�ยูมุสลิม 
ในประเทศไทยนัน้คอืพรรค PAS ซ่ึงส�ม�รถคุมทีน่ัง่ในสภ�กลันตันไว้ได้ ช�วมล�ยมูสุลิมในไทยกบัประช�กร
ในรัฐม�เลเซียมีคว�มผูกพันท�งภ�ษ� ศ�สน�และช�ติพันธุ์ แต่ส�ยสัมพันธ์ดังกล่�วยิ่งมีคว�มแนบแน่น 
กบัประช�กรในกลนัตนั เนือ่งจ�กช�ยแดนท่ีตดิกบัจงัหวดันร�ธวิ�ส และในแง่ภมูศิ�สตร์ทีเ่อือ้ต่อก�รเดินท�ง 
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ระหว่�งทัง้ 2 พืน้ทีท่�งอำ�เภอสไุหง โก-ลก แต่หลังจ�กทีก่ระแสช�ตินยิมมล�ยทูีแ่ผ่ขย�ยไปทัว่พ้ืนทีใ่นโลก
มล�ยไูด้ลดลงหลงัสงคร�มโลกครัง้ที ่2 ก�รสนับสนนุก�รเคลือ่นไหวในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของพรรค PAS  
ได้ลดลงต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ ดอน ป�ท�น (สัมภ�ษณ์ 28 มิถุน�ยน 2558) ยังให้คว�มเห็นว่�เมื่อ 
ก�ลเวล�ผ่�นไปประช�ชน และพรรคก�รเมืองต่�งๆ ในรัฐท�งเหนือของม�เลเซียท่ีเคยให้ก�รสนับสนุน 
ก�รเคลือ่นไหวในภ�คใต้ของไทยยอมรบัในสถ�นก�รณ์ และเขตแดนทีเ่ปลีย่นแปลงได้ย�ก ด�โต๊ะ นอิบัดลุ
อ�ซสิ บนิ นมิะ (Nik Aziz Nik Mat) ผูน้ำ�จติวญิญ�ณของพรรค PAS เองออกม�ชักชวนให้ท้ังฝ่�ยรฐับ�ลไทย 
และฝ่�ยกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่หันม�ไกล่เกลี่ยเพื่อห�ท�งอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ (Don 2007) ซ่ึง 
แสดงถึงจุดยืนของพรรค PAS ท่ีเปลี่ยนแปลงจ�กในอดีตที่เคยสนับสนุนก�รเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ในรูปแบบต่�งๆ กัน

 ทั้งนี้ Duncan McCargo มีคว�มเห็นว่�ประช�กรทั่วไปและพรรค PAS ในรัฐกลันตันยังมี 
คว�มเห็นใจช�วมล�ยูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คไทย แต่คว�มเห็นใจไม่ได้ถูกออกม�เป็นนโยบ�ย
อย่�งเป็นรูปธรรม (สัมภ�ษณ์ 21 มิถุน�ยน 2558) ในช่วงที่คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้
ได้ทวีคว�มรุนแรงภ�ยใต้รัฐบ�ล พันตำ�รวจโท ทักษิณ พรรค PAS เองได้ออกม�แถลงก�รณ์และเรียกร้อง
ให้รัฐบ�ลม�เลเซียแสดงจุดยืนต่อเหตุก�รณ์ แต่พรรค PAS ไม่ได้มีก�รผลักดันนโยบ�ยปกป้องสิทธิ 
ของช�วมล�ยูมุสลิมในประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง นโยบ�ยของพรรคก�รเมืองย่อมต้องตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของประช�กรภ�ยในประเทศม�กกว่�คว�มต้องก�รของประช�กรภ�ยในประเทศอื่น 

ตารางที่ 3.1 ผลก�รเลือกตั้งของพรรค PAS ในรัฐท�งเหนือของม�เลเซีย

ปีของการเลือกตั้ง
ปะลิส 

(จำานวนที่นั่งของ PAS 
ต่อจำานวนท่ีน่ังในสภา)

เคดะห์ 
(จำานวนทีน่ัง่ของ PAS  
ต่อจำานวนท่ีนัง่ในสภา)

ตรังกันนู
(จำานวนที่นั่งของ PAS 
ต่อจำานวนทีน่ั่งในสภา)

กลันตัน
(จำานวนท่ีนัง่ของ PAS  
ต่อจำานวนทีน่ัง่ในสภา)

2533 0/14 1/28 8/32 24/39

2538 0/15 2/36 7/32 24/43

2542 3/15 12/36 28/32 41/43

2547 1/15 5/36 4/32 24/45

2551 1/15 16/36 8/32 38/45

2556 1/15 9/36 13/32 32/45

 จะเห็นได้ว่�จ�กผลก�รเลือกตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 จนถึงก�รเลือกตั้งล่�สุดในปี พ.ศ. 2556 

พรรค PAS ส�ม�รถจัดตั้งรัฐบ�ลในรัฐกลันตันได้ แต่ในขณะเดียวกันพรรค PAS ไม่เคยผลักดันให้ประเด็น

เรือ่งภ�คใต้เป็นนโยบ�ยของพรรค ในบทคว�มของ Joseph Chinyong Liow (2004) ช้ีให้เร�เหน็ว่�ต้ังแต่ในอดตี 

ถงึแม้ว่�อดุมก�รณ์ของพรรค PAS จะสอดคล้องกับศ�สน�อิสล�มและมกี�รเน้นช�ตนิยิมมล�ย ูโดยส่วนใหญ่ 

พรรค PAS จะมีคว�มพย�ย�มผลักดันให้ม�เลเซียเป็นรัฐอิสล�ม หรือก�รเรียกร้องให้มีก�รบังคับใช้ 
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กฎหม�ยช�ริอะห์ แต่นโยบ�ยของพรรคอ�จจะมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มช่วงเวล� โดยก�รพิจ�รณ�กระแส

ของสังคม และปัจจัยท�งก�รเมืองอื่นๆ อย่�งเช่นกระแสต่อต้�นก�รใช้อิทธิพลของพรรค UMNO ในก�ร

ขจัดฝ่�ยตรงข้�ม อย่�งที่มีขึ้นในช่วงก่อนเลือกตั้งใน พ.ศ. 2542 น�ยอันว�ร์ อิบร�ฮิม ซึ่งเคยเป็น 

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองน�ยกรัฐมนตรีม�เลเซียตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ถึง 2541 และมีคว�มสนิทกับน�ยกรัฐมนตรี

มห�เธร์ โมฮัมหมัด เป็นอย่�งม�ก แต่ในภ�ยหลังน�ยอันว�ร์ได้วิจ�รณ์ก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ลมห�เธร์ และ

ที่สุดได้ถูกตัดสินจำ�คุกด้วยข้อห�ทุจริต และร่วมเพศท�งทว�รหนักกับผู้ช่วยช�ย คดีดังกล่�วไม่ได้เพียง 

สร้�งกระแสต่อต้�นพรรค UMNO ซึ่งมีหล�ยฝ่�ยที่มองว่�อันว�ร์ อิบร�ฮิม เป็นเหยื่อเคร�ะห์ร้�ย 

ท�งก�รเมอืงแล้ว ม�เลเซยียงัถกูวพิ�กษ์วจิ�รณ์อย่�งหนกัจ�กนกัสิทธมินษุยชนและน�น�ประเทศอกีด้วย  

ดังนั้นพรรค PAS แม้ว่�เน้นประเด็นศ�สน� แต่ส�ม�รถปรับเปล่ียนนโยบ�ยของพรรคเพ่ือสอดคล้องกับ

กระแสคว�มต้องก�รของประช�ชนม�เลเซีย 

 ถ้�ดทู่�ทแีละนโยบ�ยของพรรค PAS ในปัจจุบนัจะเหน็ได้ว่�พรรคยงัเน้นเร่ืองทีเ่ป็นคว�มต้องก�ร

ของคนในรัฐท�งเหนือของม�เลเซียที่เป็นฐ�นสนับสนุนสำ�คัญของพรรค โดยส่วนใหญ่นโยบ�ยจะม ี

คว�มสอดคล้องกับหลักศ�สน�อิสล�ม ตั้งแต่หลังก�รเลือกตั้งล่�สุดในปี พ.ศ. 2551 พรรค PAS มีคว�ม

พย�ย�มทีจ่ะผลกัดนั Hudud Laws ซึง่เป็นกฎหม�ยว่�ด้วยเร่ืองก�รลงโทษผูก้ระทำ�ผดิโดยมตีลุ�ก�รอสิล�ม 

เป็นผู้พิจ�รณ� ภ�ยใต้กฎหม�ยดังกล่�วผู้ที่ต้องสงสัยว่�ลักขโมย ผิดประเวณี และดื่มสุร� เป็นต้น  

จะถูกลงโทษโดยก�รขว้�งป�ก้อนหินใส่ หรือก�รตัดมือตัดแขน จนกล�ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในม�เลเซีย  

(Free Malaysia Today 4 April 2015) และสร้�งคว�มแตกแยกระหว่�ง PAS และพรรคฝ่�ยค้�นอื่นๆ 

ในระดับช�ติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่�พรรค PAS อ�จจะหยิบยกประเด็นปัญห�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ในบ�งช่วงทีอ่�จจะเรยีกได้ว่�ถึงจุดวกิฤต อย่�งกรณชี�วมุสลมิจำ�นวน 131 คน ทีห่ลบหนเีข้�ไปในม�เลเซีย 

แต่พรรค PAS ไม่ได้มีนโยบ�ยที่ต่อเนื่องเก่ียวกับพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่ประก�รที่สำ�คัญแม้ว่�

พรรค PAS จะครองท่ีนัง่ในสภ�ของรฐักลนัตนั แต่พรรคยงัเป็นพรรคฝ่�ยค้�นในรฐับ�ลกล�งจงึไม่มอีำ�น�จ

ออกนโยบ�ยต่�งประเทศของม�เลเซีย

 ในท�งกลับกัน เมื่อวิเคร�ะห์จุดยืนของรัฐบ�ลกล�ง ซ่ึงมีพรรค UMNO เป็นแกนนำ�นั้น  

เร�จะเห็นได้ว่�จุดยืนของพรรค UMNO ไม่ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กในอดีต เนื่องด้วยปัจจัยท�งก�รเมือง

ภ�ยในม�เลเซียเอง และผลประโยชน์ในก�รร่วมมือกับประเทศไทยทำ�ให้พรรค UMNO ให้คว�มสำ�คัญ 

ในก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี ซึ่งมีเพียงเหตุก�รณ์ปะทะกันท�งว�จ�ในปี พ.ศ. 2548 เป็นกรณียกเว้น 
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จุดยืนของพรรค UMNO ต่อควำมขัดแย้ง
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนของประเทศไทย

 แม้ว่�จุดยืนของพรรค PAS จะมีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กในอดีต แต่จุดยืนของพรรค UMNO  

ยังเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบัน แม้ว่�สงคร�มเย็นจะสิ้นสุดลงและภัยร่วมในก�รต่อต้�นก�รแผ่ขย�ยของลัทธิ

คอมมวินสิต์จะยติุลง แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ทัง้ 2 ประเทศจะข�ดประเด็นในก�รร่วมมอื ในสภ�พแวดล้อม

ปัจจบุนัท�งก�รม�เลเซียเองยงัเลง็เหน็ประโยชน์ทีจ่ะรักษ�คว�มมัน่คงบรเิวณช�ยแดนร่วมกับประเทศไทย  

ท�งตำ�รวจสันติบ�ลม�เลเซียเคยมีก�รจับตัวกลุ่มเคลื่อนไหวให้ท�งก�รไทย อย่�งเช่น ในปี พ.ศ. 2541 

ท�งก�รม�เลเซยีภ�ยใต้สมยัรฐับ�ลมห�เธร์ได้มกี�รจับกมุแกนนำ�กลุ่มพูโลและส่งให้ท�งก�รไทยในขณะที่

มีก�รพูดคุยกันที่ตะวันออกกล�ง และอีกตัวอย่�งคือก�รจับตัวน�ยฮัสซัน ตอยิบจ�กฝ่�ย BRN เพื่อม�ร่วม

กระบวนก�รพูดคุยกับท�งก�รไทยภ�ยใต้รัฐบ�ลน�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

 นอกจ�กนี้ พรรค UMNO เองก็ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อรักษ�เสถียรภ�พและ

คว�มมั่นคงบริเวณช�ยแดนไทย-ม�เลเซีย ซึ่งจะเห็นได้จ�กคว�มร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกิจต่�งๆ อย่�งเช่น 

คว�มร่วมมอืในกรอบก�รพฒัน�เขตเศรษฐกจิส�มฝ่�ยอนิโดนเีซยี-ม�เลเซยี-ไทยทีร่เิริม่ขึน้เมือ่ ปี พ.ศ. 2536 

และมีก�รพบปะระหว่�งผู้แทนของแต่ละประเทศเป็นระยะจนล่�สุดมีก�รประชุมที่เก�ะลังก�วีเมื่อเดือน

เมษ�ยน พ.ศ. 2558 (Joint Statement Ninth Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle 

Summit (9th IMT-GT Summit), 28 April 2015) นอกจ�กนี้ ทั้งประเทศไทยและม�เลเซียยังเล็งเห็น

คว�มสำ�คญัของก�รจดัตัง้คณะกรรมก�รว่�ด้วยยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ร่วมสำ�หรบัพืน้ทีช่�ยแดนไทย-ม�เลเซยี  

(Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas, JDS)  

เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจส�มฝ่�ย อินโดนีเซีย-ม�เลเซีย-ไทย คณะกรรมก�รว่�ด้วยยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ร่วมสำ�หรับพื้นที่ช�ยแดนไทย-ม�เลเซียจัดตั้งขึ้นในวันที่ 16 มกร�คม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์

ในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มกินดีอยู่ดีของประช�ชนในพื้นที่ 5 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (สงขล� ยะล� 

สตลู ปัตต�นี และนร�ธวิ�ส) กบั 4 รฐัภ�คเหนอืของม�เลเซยี (ปะลสิ เคดะห์ กลันตัน และเปรคั เฉพ�ะอำ�เภอ 

เปิงก�ลันฮูลู) โดยคว�มร่วมมือดังกล่�วยังมีโครงก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ อีก เช่น ก�รพัฒน�โครงก�ร 

พื้นฐ�นและก�รคมน�คม ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ก�รท่องเที่ยว ก�รเกษตร ก�รประมง และปศุสัตว์ 

เป็นต้น คว�มร่วมมือเหล่�นี้แสดงให้เห็นถึงก�รลำ�ดับคว�มสำ�คัญของคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีของผู้นำ� 

ทั้ง 2 ประเทศ ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รดำ�เนินก�รระยะครึ่งท�งของร่วมมือในกรอบก�รพัฒน� 

เขตเศรษฐกจิส�มฝ่�ยอนิโดนเีซยี-ม�เลเซยี-ไทย ทีด่ำ�เนนิก�รโดยธน�ค�รพฒัน�เอเชยี (Asian Development  

Bank) พบว่�คว�มร่วมมือทั้งหมดยังไม่ก้�วหน้�เท่�ท่ีควร และอ�จจะมีพัฒน�ก�รที่ช้�ด้วยปัจจัย 
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หล�ยประก�ร อย่�งเช่น ก�รข�ดก�รบูรณก�รในระดบัต่�งๆ ซึง่พืน้ทีต่่�งกนัอ�จจะมปัีญห�ในก�รประส�นง�น 

และศกัยภ�พในก�รดำ�เนินก�รต�มแผนง�นในระดับที่ต่�งกัน (ADB 2010, 2) แต่ที่สำ�คัญคือ รัฐบ�ลไทย

และม�เลเซยีเลง็เหน็คว�มสำ�คญัของเสถยีรภ�พของช�ยแดน และก�รร่วมมอืกันพฒัน�ท�งด้�นเศรษฐกจิ

ระหว่�งทั้ง 2 ประเทศ

 เมื่อพิจ�รณ�ถึงปัจจัยท�งก�รเมืองภ�ยในม�เลเซียเอง พรรค UMNO กำ�ลังประสบกับปัญห�

ท�งก�รเมืองภ�ยใน จึงมีแนวโน้มท่ีจะเน้นนโยบ�ยเพื่อเพิ่มคะแนนเสียงของพรรค หลังจ�กก�รเลือกต้ัง 

ในปี พ.ศ. 2551 แนวร่วมแห่งช�ติชนะเพียง 140 ที่นั่งในสภ� ทำ�ให้ศูนย์เสียอำ�น�จในก�รแก้รัฐธรรมนูญ 

ซึ่งจำ�เป็นต้องกุมท่ีน่ังม�กกว่� 2 ใน 3 ของสภ� จ�กคว�มไม่พอใจของคนที่มีต่อแนวร่วมแห่งช�ติทำ�ให้

คะแนนเสียงลดลงเหลือเพียง 133 ที่นั่งในสภ�ในก�รเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2556

 ด้วยสถ�นก�รณ์ดังกล่�วพรรค UMNO มีแนวโน้มที่จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รเมืองภ�ยใน 

เพื่อรักษ�อำ�น�จของพรรคไว้ ซึ่งในขณะนี้พรรคฝ่�ยค้�นต่�งๆ ได้หยิบยกประเด็นคว�มผิดพล�ด 

ในก�รบริห�รง�นของพรรค UMNO ม�เป็นประเด็นโจมตีท�งก�รเมือง ในขณะที่ม�เลเซียต้องก�รรักษ�

คว�มสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศไทย แต่ไม่อ�จเพิกเฉยต่อเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงในพื้นที่จังหวัดช�ยแดน 

ภ�คใต้ได้ ทำ�ให้รัฐบ�ลกล�งม�เลเซยีจำ�เป็นต้องห�จดุกึง่กล�งทีเ่ป็นทีพ่งึพอใจของทกุฝ่�ย เพือ่ไม่ให้กระทบ

ถึงคว�มนิยมภ�ยในประเทศและคว�มสัมพันธ์กับประเทศไทย ด้วยข้อจำ�กัดเหล่�นี้ น�ยน�จิบ ร�ซัค  

น�ยกรัฐมนตรีประเทศม�เลเซียจึงให้ก�รสนับสนุนกระบวนก�รพูดคุยท�งสันติภ�พในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร

คว�มสะดวกในก�รพดูคยุ (Facilitator) เพือ่ให้ฝ่�ยต่�งๆ ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัคว�มขดัแย้งในพ้ืนทีจั่งหวดั

ช�ยแดนภ�คใต้ ก�รพูดคุยครั้งนี้ริเริ่มในสมัยรัฐบ�ลน�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเพ่ือให้ฝ่�ยต่�งๆ  

ได้ห�ท�งออกร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นผลง�นของรัฐบ�ลกล�งของม�เลเซียและรัฐบ�ลของน�งส�วยิ่งลักษณ์ 

นอกจ�กนี้ พรรค PAS จะไม่ส�ม�รถหยิบยกเรื่องปัญห�ช�ยแดนภ�คใต้ม�เป็นประเด็นท�งก�รเมืองได้ 

สุดท้�ย กระบวนก�รสันติภ�พจะเป็นแนวระหว่�งประเทศในก�รแก้ปัญห�คว�มมั่นคงบริเวณช�ยแดน

ระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซีย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยและมำเลเซีย
ในกำรสร้ำงกระบวนกำรกำรพูดคุยทำงสันติภำพ

 กระบวนก�รสร้�งสนัตภิ�พในรปูแบบของก�รสนทน�ทีม่ฝ่ี�ยม�เลเซียเป็นตัวกล�งในก�รพูดคยุนัน้ 

เกดิขึน้ใน 2 ช่วง ภ�ยใต้รฐับ�ลของน�งส�วยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร และภ�ยใต้รฐับ�ล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอช�  

ก�รพูดคุยท�งสันติภ�พในท้ัง 2 ครั้งนี้นับว่�เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยและม�เลเซียมีก�รร�ยง�นข่�ว 

อย่�งเปิดเผย ซึง่มีคว�มแตกต่�งจ�กแนวท�งของรฐับ�ลไทยทีเ่คยมกี�รพดูคยุกับกลุม่เคลือ่นไหวก่อนหน้�นี้  
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กล่�วคอื ก�รพดูคยุท่ีผ่�นม�จะเป็นลกัษณะปิด ทีรั่ฐบ�ลไทยมกี�รพดูคยุกับกลุ่มเคลือ่นไหวแบบลับๆ เพร�ะ

รัฐบ�ลไทยไม่ต้องก�รยกระดับสถ�นะของกลุ่มเคลื่อนไหวต่�งๆ ในขณะเดียวกันท�งก�รไทยไม่ต้องก�ร 

ให้เป็นข่�ว และดงึดดูคว�มสนใจจ�กองค์ก�รระหว่�งประเทศทีอ่�จจะเสนอคว�มช่วยเหลือในก�รแก้ปัญห�

คว�มขัดแย้ง ซึ่งต่�งจ�กก�รพดูคยุท่ีเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2556 ภ�ยใต้รฐับ�ลย่ิงลกัษณ์เพร�ะเป็นครัง้แรกที่ 

ท�งก�รไทยออกม�ยอมรบัอย่�งเปิดเผยว่�มกี�รพดูคยุระหว่�งกลุม่เคลือ่นไหว และมกี�รร�ยง�นผลก�รพดูคยุ 

เป็นระยะๆ ในสื่อทั้งในและต่�งประเทศ ก�รพูดคุยท้ัง 2 คร้ังนี้มี ด�โต๊ะ สรี อ�หมัด ซัมซ�มิน ฮ�ซิม  

(Ahmad Zamzamin Hashim) ซึ่งเป็นข้�ร�ชก�รปลดเกษยีณของม�เลเซียเป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวก  

ทำ�ให้กระบวนก�รสนัตภิ�พเกดิคว�มต่อเนือ่งในระดบัหนึง่

 นอกจ�กนีก้�รพดูคยุทัง้ 2 ครัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่�รัฐบ�ลไทยเร่ิมตระหนกัถงึคว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้อง

ร่วมมือกับประเทศม�เลเซีย เนื่องด้วยปัจจัยหล�ยประก�รด้วยกัน อย่�งเช่นปัจจัยท�งภูมิศ�สตร ์

ที่พื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้ของประเทศไทยมีช�ยแดนที่ติดกับรัฐท�งเหนือของม�เลเซีย  

ประช�กรจำ�นวนไม่น้อยที่ถือสองสัญช�ติทำ�ให้มีก�รเดินท�งข้�มช�ยแดนได้อย่�งสะดวก รวมท้ังสม�ชิก

ของกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งมีจำ�นวนหนึ่งท่ีพำ�นักอยู่ในประเทศม�เลเซีย  

ถึงแม้ว่�ท�งก�รม�เลเซียจะออกม�ต่อต้�นก�รก่อเหตุคว�มรุนแรงที่กระทำ�โดยกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ แต่ด้วยคว�มเชื่อมโยงเหล่�น้ีทำ�ให้รัฐบ�ลไทยไม่ได้ไว้ว�งใจบทบ�ทของม�เลเซีย 

ในฐ�นะผู้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพูดคุย แต่ในขณะเดียวกันด้วยคว�มเชื่อมโยงเหล่�นี้ก็ทำ�ให้บทบ�ท 

ของม�เลเซยีในกระบวนก�รสร้�งสนัตภิ�พในจังหวดัช�ยแดนภ�คใต้กล�ยเป็นเรือ่งจำ�เป็น ดงันัน้ก�รร่วมมอื 

ระหว่�งประเทศไทยและประเทศม�เลเซียในก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

จึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่�งประเทศด้วยเหตุผลท�งคว�มมั่นคง และผลดีท�งก�รเมืองภ�ยใน 

ของทั้ง 2 ประเทศ

 ก�รพูดคุยภ�ยใต้รัฐบ�ลน�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเร่ิมขึ้นอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อท�งสำ�นักง�น

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ (สมช.) และฮัสซัน ตอยิบตัวแทนจ�กฝ่�ย BRN ได้เซ็นข้อตกลงที่จะสนทน�กันที่

กรงุกัวล�ลมัเปอร์เมือ่วนัที ่28 กุมภ�พนัธ์ พ.ศ. 2556 คณะฝ่�ยรฐับ�ลไทยนำ�โดย พลโท ภร�ดร พัฒนถ�บตุร  

แต่ประกอบด้วยพนัตำ�รวจเอก ทว ีสอดส่อง เลข�ธกิ�ร ศอ.บต. พลเอก นพัิทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกล�โหม  

ข้�ร�ชก�รซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยง�นฝ่�ยคว�มมั่นคงต่�งๆ นักวิช�ก�ร และผู้นำ�ท�งศ�สน�ในพื้นที่จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ ส่วนฝ่�ยกลุ่มเคลื่อนไหวประกอบด้วยตัวแทนจ�กฝ่�ยเคลื่อนไหวต่�งๆ ประม�ณ 10 คน 

(Bangkok Post 27 March 2013) ส่วนด�โต๊ะ สร ีอ�หมดั ซมัซ�มนิ ฮ�ซมิ ทำ�หน้�ทีใ่นก�รอำ�นวยคว�มสะดวก 

ในก�รพูดคุย ก�รลงน�มคร้ังนี้เป็นเอกส�รที่แสดงถึงเจตน�รมณ์ในก�รห�ท�งออกด้วยวิธีก�รพูดคุยกัน 

โดยมีรัฐบ�ลม�เลเซียเป็นตัวกล�งในก�รดำ�เนินง�น แม้ว่�ก�รพูดคุยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่กระบวนก�ร 
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ก�รพูดคุยครั้งนี้สร้�งคว�มเคลือบแคลงใจระหว่�งคนในพื้นที่อยู่ไม่น้อย (Wheeler 2013; Davis 2013) 

ในก�รพูดคยุครัง้ก่อนๆ ท�งฝ่�ยไทยมองว่�ม�เลเซียข�ดคว�มเป็นกล�งและเอนเอยีงไปท�งกลุม่เคลือ่นไหว

ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันกลุ่มเคลื่อนไหวบ�งกลุ่มไม่ไว้ว�งใจม�เลเซียเช่นเดียวกันเพร�ะก�รจับกุม 

ของสม�ชิกกลุ่มเคลื่อนไหวในอดีตเพื่อส่งต่อให้ฝ่�ยไทย

 จริงๆ แล้วก�รพูดคุยระหว่�งฝ่�ยรัฐ และกลุ่มเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ม�หล�ย 10 ปีแล้ว 

เพียงแต่ก�รพูดคุยเป็นลักษณะก�รพูดคุยแบบลับๆ และไม่เป็นท�งก�ร ก�รพูดคุยส่วนใหญ่ดำ�เนินก�ร 

โดยปร�ศจ�กก�รประส�นระหว่�งหน่วยง�นรัฐที่เกี่ยวข้อง และอ�จจะไม่ได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในคว�มขัดแย้งมีส่วนร่วมทุกฝ่�ย สถ�นที่ในก�รพูดคุยท่ีผ่�นม�มีท้ังภ�ยในประเทศ และนอกประเทศ  

อย่�งเช่น ต�มเมืองต่�งๆ ในตะวันออกกล�ง (Don 2006) ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รัฐบ�ลต่�งๆ ได้มีก�รริเริ่ม 

ก�รสนทน� (Dialogue) หรือก�รพูดคุย (Talks) หรือในบ�งครั้งอ�จจะมีก�รริเริ่มจ�กฝ่�ยที่ 3 อย่�งเช่น 

ม�เลเซีย อินโดนีเซีย และองค์ก�รภ�คเอกชนของต่�งประเทศ โดยก�รสนทน�หรือก�รพูดคุยมีขึ้น 

ระหว่�งฝ่�ยรัฐและกลุ่มเคลื่อนไหว เชื่อกันว่�ก�รพูดคุยในปี พ.ศ. 2556 เป็นก�รริเร่ิมของพันตำ�รวจโท

ทักษิณ ซึ่งได้ร่วมมือกับน�ยน�จิบ ร�ซัคเพื่อให้ท�งก�รม�เลเซียช่วยในก�รประส�นง�นและติดต่อกลุ่ม

เคลือ่นไหวท่ีอยูท่ีม่�เลเซยี ก�รประส�นง�นกบัม�เลเซยีเร่ิมตัง้แต่น�งส�วยิง่ลักษณ์ ชนิวตัรข้ึนม�รับตำ�แหน่ง 

น�ยกรัฐมนตรใีหม่ๆ โดยให้น�ยทว ีสอดส่องเป็นผู้มบีทบ�ทดแูลเรือ่งดังกล่�ว ในเดอืนมนี�คม ปี พ.ศ. 2555  

พันตำ�รวจโท ทักษิณ ได้พบกับตัวแทนกลุ่มเคล่ือนไหวบ�งคนเพ่ือห�ลู่ท�งในก�รริเร่ิมกระบวนสันติภ�พ 

ดังกล่�ว

 ก�รพูดคุยครั้งนี้ มีประเด็นที่น่�สนใจอยู่ 3 ประก�ร คือ ก�รที่ พันตำ�รวจโท ทักษิณ เป็นผู้ริเริ่ม 

ก�รพูดคุยครั้งนี้แสดงถึงก�รเปลี่ยนท่�ทีต่อคว�มขัดแย้งในพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้จ�กเดิมท่ีเคย

สนบัสนุนนโยบ�ยทีม่ลีกัษณะแขง็กร้�ว ทัง้นีม้บ้ี�งทีเ่หน็ว่�ก�รทีพ่นัตำ�รวจโท ทักษณิต้องก�รเปลีย่นแปลง

แนวท�งเนื่องจ�กต้องก�รลบล้�งภ�พพจน์ในอดีต นอกจ�กนี้ เหตุผลประก�รสำ�คัญในก�รทำ�รัฐประห�ร

ในปี พ.ศ. 2549 ประก�รหนึ่งคือคว�มผิดพล�ดของนโยบ�ยในก�รจัดก�รสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบสุข 

ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ภ�ยใต้รัฐบ�ล พันตำ�รวจโท ทักษิณ (Don 2014) มีก�รเปลี่ยนแปลงถึงแนวคิด

ในก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ยังสอดคล้องกับก�รห�เสียงในช่วงก�รเลือกตั้งในปี  

พ.ศ. 2554 ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้เสนอก�รตั้งเขตปกครองตนเองใหม่ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ภ�ยใต้ชื่อ “นครปัตต�นี” ในก�รเป็นแนวท�งในก�รแก้ไขคว�มขัดแย้ง โดยพรรคเพื่อไทยเสนอให้

เปิดช่องให้ประช�ชนได้เลอืกผูว่้�นครปัตต�นโีดยทีร่ฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงมห�ดไทยมอีำ�น�จกำ�กบัผูว่้�ฯ

นครปัตต�นี มีอำ�น�จยับยั้ง หรือสอบสวนลงโทษ (Siam Intelligence 2554) 
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 นับตั้งแต่ก�รลงน�มระหว่�งฝ่�ยไทย และฝ่�ย BRN ได้มีก�รพูดคุยที่กรุงกัวล�ลัมเปอร์  

ใน 3 ช่วง คือในช่วงเดือนมีน�คม เมษ�ยน และมิถุน�ยน ระหว่�งที่มีก�รพูดคุยกันตัวแทนกลุ่มเคลื่อนไหว

เสนอข้อเรียกร้องบ�งประก�รผ่�น YouTube ได้แก่ ก�รยกระดับประเทศม�เลเซียจ�กก�รเป็นผู้ให ้

คว�มสะดวกในก�รพูดคุย (facilitator) ม�เป็นคนกล�งผู้ไกล่เกลี่ย (mediator) ให้ตระหนักว่� BRN  

เป็นตัวแทนของช�วปัตต�นีในกระบวนก�รสันติภ�พ ให้มีพย�นจ�กประเทศอ�เซียน OIC และ NGO  

ก�รนิรโทษกรรม และให้ท�งก�รไทยยอมรับว่� BRN เป็นขบวนก�รปลดปล่อยช�วป�ต�นีไม่ใช ่

กลุ่มแบ่งแยกดินแดน (ศูนย์ข้อมูลเฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์ภ�คใต้ 2556) แต่ข้อเสนอต่�งๆ ได้ถูกปฏิเสธตั้งแต่

วันแรกของก�รสนทน� (Bangkok Post 28 March 2013) ส่ิงที่ทั้ง 2 ฝ่�ยส�ม�รถตกลงกันได้คือ 

กรอบของก�รสนทน�ในครั้งต่อไป และรัฐบ�ลไทยเรียกร้องให้กลุ่มเคลื่อนไหวควบคุมเหตุก�รณ์ไม่สงบ 

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงเดือนรอมฎอน (10 ก.ค.-18 ส.ค.) ซึ่งจ�กก�รเก็บสถิติของศูนย์เฝ้�ระวังภ�คใต้ 

(2556) พบว่� ในช่วง10 วนัแรกของเดือนรอมฎอน ปี พ.ศ. 2556 เกดิเหตุไม่สงบในพืน้ที ่เพยีง 7 เหตุก�รณ์  

มผีูเ้สยีชวิีต 2 คน และได้รบับ�ดเจ็บ 14 คน ในเชิงเปรียบเทยีบ จะเหน็ได้ว่�เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงในพืน้ที่

ลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ แต่ในขณะเดียวกัน ในช่วงเจรจ�มีบุคคลสำ�คัญๆ กล�ยเป็นเหยื่อของเหตุก�รณ์ 

คว�มรุนแรงในช่วงนี้ด้วย ตัวอย่�งเช่น เหตุก�รณ์ลอบว�งระเบิดรถยนต์ที่อำ�เภอบันนังสต� จังหวัดยะล� 

เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 โดยเหตุก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้น�ยอิศร� ทองธวัชรองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

ยะล� และน�ยเช�วลิตร ไชยฤกษ์ เสียชีวิต (กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์7 เมษ�ยน 2556) นอกจ�กนี้ มีก�ร

รอบยิงของอิหม่�มยะโก๊บ หร่�ยมณีจนเสียชีวิต นอกจ�กอิหม่�มยะโก๊บจะเป็นอิหม่�มประจำ�มัสยิดกล�ง

ปัตต�นีแล้ว แต่ยังเป็นผู้ที่สนับสนุนกระบวนก�รสร้�งสันติภ�พ และพย�ย�มสร้�งคว�มเข้�ใจกับ

สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบกับ OIC อีกด้วย (Pakorn 2013)

 เชื่อกันว่�เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่�วแสดงให้เห็นว่�กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้�น

ก�รสนทน� (สัมภ�ษณ์ 24 มกร�คม 2557) คว�มเชื่อดังกล่�วยิ่งปร�กฏเห็นชัดเมื่อพบป้�ยในพ้ืนท่ีท่ีมี 

ข้อคว�มต่อต้�นก�รพดูคยุ (Waedao 2013) แต่มบ้ี�งทีเ่ชือ่ว่�ผูก้ระทำ�เป็นเจ้�หน้�ทีรั่ฐเองทีต่่อต้�นก�รพดูคุย 

ในครั้งนี้ (Wheeler 2013) แต่จ�กก�รประเมินสถ�นก�รณ์ทั้งหมดดูเหมือนว่�จะมีคนจ�กทั้ง 2 ฝ่�ย 

ที่ไม่เห็นด้วยกับก�รพูดคุย จึงไม่น่�แปลกใจที่ก�รสนทน�ในครั้งนี้มีอุปสรรคม�กม�ย 

 หลังจ�กที่คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) นำ�โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� ผบ.ทบ. 

ยดึอำ�น�จก�รปกครองประเทศ เมือ่ 22 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ด้วยเหตผุลทีว่่�ประเทศไทยมคีว�มขัดแย้ง

ท�งคว�มคิดเห็นท�งก�รเมืองอย่�งรุนแรง มีคว�มแตกแยก มีก�รแก่งแย่งผลประโยชน์ท�งก�รเมืองม�

ตลอด อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของช�ต ิจำ�เป็นต้องทำ�ก�รรัฐประห�รเพือ่ให้บ้�นเมอืงอยูใ่นคว�มสงบ 

อบุตัเิหตทุ�งก�รเมอืงครัง้นีย่้อมเป็นผลให้ก�รเจรจ�สนัติภ�พหยดุชะงักลงไปชัว่คร�วด้วย อย่�งไรกดี็ คสช. 
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ยังคงเน้นยำ้�ว่�ปัญห�ภ�คใต้ยังคงจะต้องแก้ไขโดยก�รใช้ก�รเมืองนำ�ทห�ร (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

5 กรกฎ�คม 2557) ในส่วนของก�รพูดคุยสันติภ�พน้ันรัฐบ�ลยังคงมีคว�มตั้งใจที่จะให้มีก�รพูดคุย  

โดยหลังจ�กที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� เยือนม�เลเซียในเดือนธันว�คม 2557 มีก�รยอมรับบทบ�ท

ของม�เลเซียที่จะเป็นตัวกล�งในกระบวนก�รสันติภ�พในพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนใต้ โดยยึดถือหลักก�รพ้ืน

ฐ�น 3 ประก�ร คือ ช่วงเวล�ที่ปลอดคว�มรุนแรงและเค�รพกฎหม�ย ทุกฝ่�ยที่ขัดแย้งจะต้องมีตัวแทน

เข้�ร่วมในก�รพูดคุยสันติภ�พ คู่กรณีทุกฝ่�ยในภ�คใต้ของประเทศไทย และมีข้อเรียกร้องที่เป็นเอกภ�พ 

(ศูนย์ข้อมูลเฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์ภ�คใต้ 2557)

 สิง่ท่ีน่�สนใจสำ�หรบัก�รพดูคยุภ�ยใต้รฐับ�ล พลเอก ประยทุธ์ คอืก�รรวมตวัของกลุ่มเคลือ่นไหว

ต่�งๆ อันได้แก่ BRN พูโลทั้ง 3 กลุ่มย่อย the Gerakan Mujahideen Islam Patani (GMIP) and the 

Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) ภ�ยใต้ “องค์กรตัวแทน” ที่มีชื่อว่� “ม�ร� ป�ต�นี”  

(MARA Patani ซึง่ซึง่ย่อม�จ�ก Majlis Syura Patani) กลุม่เหล่�นีล้้วนแต่มส่ีวนร่วมในก�รพดูคยุครัง้ก่อน 

ในสมยัรัฐบ�ลน�งส�วย่ิงลกัษณ์ อปุสรรคประก�รหนึง่ในก�รพดูคุยเพือ่สนัติภ�พในพ้ืนทีจ่งัหวัดช�ยแดนภ�คใต้  

คือ กลุ่มเคลื่อนไหวท่ีมีจำ�นวนม�ก ดังน้ันก�รตั้งองค์กรร่วมในลักษณะม�ร�ป�ต�นีจึงเป็นคว�มพย�ย�ม 

ที่จะรวมตัวกันเพื่อเกิดเอกภ�พระหว่�งกลุ่มเคลื่อนไหวต่�งๆ ม�กขึ้น ก�รรวมตัวเช่นนี้เคยเกิดม�แล้ว 

ภ�ยใต้ชือ่ “เบอร์ซ�ต”ู หรอื ขบวนก�รร่วมเพือ่เอกร�ชปัตต�นท่ีีก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2532 โดยม ีดร.วนัก�เดร์ เจ๊ะมนั  

เป็นประธ�น เช่นเดียวกับม�ร� ป�ต�นีเบอร์ซ�ตู ตั้งขึ้นม�เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเคลื่อนไหวต่�งๆ  

ในก�รพูดคุยกับรัฐบ�ลไทย แต่สุดท้�ยก็ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จและเบอร์ซ�ตูก็ล่มสล�ยไปในที่สุด

 ก�รพูดคุยครั้งนี้ ฝ่�ยท�งก�รไทยได้ตั้ง พลเอก อักษร� เกิดผล ประธ�นคณะที่ปรึกษ�กองทัพ

บกเป็นหัวหน้�คณะพูดคุยฝ่�ยไทย และยังเห็นชอบให้ด�โต๊ะ สรี อ�หมัด ซัมซ�มิน ฮ�ซิม รับหน้�ที่ต่อ 

เป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวกกระบวนก�รพูดคุย หลังจ�กเริ่มก�รพูดคุยทั้ง 2 ฝ่�ยได้พย�ย�มผลักดัน 

ข้อเรียกร้องจ�กอีกฝ่�ยหนึ่งอย่�งเช่น ท�งด้�น ม�ร� ป�ต�นี เรียกร้องให้กระบวนก�รพูดคุยได้มีมติ 

เห็นชอบจ�กสภ�เพื่อรับประกันว่�กระบวนสันติภ�พมีคว�มต่อเนื่องแม้ว่�จะเกิดก�รเปลี่ยนแปลง 

ท�งก�รเมือง นอกจ�กนี้ท�งกลุ่ม ม�ร� ป�ต�นี เริ่มที่จะส่งสัญญ�ณว่�พร้อมที่จะละทิ้งเป้�หม�ยของ 

ก�รเรียกร้องเอกร�ช (Don 2015) แต่ทั้งนี้ยังมีผู้สังเกตก�รณ์เห็นว่�ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของม�ร� ป�ต�นี 

เป็นตัวแทนของกลุ่มเคลื่อนไหว “ส�ยพิร�บ” หรือกลุ่มที่เห็นด้วยที่ก�รพูดคุยเจรจ�กับท�งก�รไทย 

เพือ่ยตุปัิญห�คว�มขัดแย้ง ซึ่งอ�จจะไม่ได้สะท้อนบ�งกลุ่มที่ก่อเหตุคว�มรุนแรงในพื้นที่ (ปกรณ์ 2558) 

คว�มเห็นต่�งและก�รเรียกร้องคว�มเป็น “อิสระ” ในระดับที่ต่�งกันไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทั้งนี้สิ่งที่สำ�คัญคือ

ก�รเริ่มกระบวนก�รพูดคุยเพื่อสร้�งคว�มไว้ว�งใจระหว�่งกัน ส่วนท�งด้�นรัฐบ�ลไทยได้เรียกร้องให้ท�ง 

ม�ร� ป�ต�นี ยุติก�รยิงในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zones)
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 ในขณะนี้ (เดือนกันย�ยน พ.ศ. 2558) ยังต้องจับต�มองว่�ก�รพูดคุยจะไปในทิศท�งไหน  

แต่จ�กก�รพดูคยุทีเ่กดิขึน้ในสมยัรฐับ�ลน�งส�วยิง่ลักษณ์ และต่อม�ถึงก�รพูดคยุในสมยั พลเอก ประยทุธ์

ทำ�ให้เห็นว่�รัฐบ�ลไทยและรัฐบ�ลม�เลเซียเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพูดคุยในก�รแก้ไขคว�มขัดแย้ง 

ทั้งนี้คว�มขัดแย้งเป็นภัยท�งคว�มม่ันคงร่วมของทั้ง 2 ประเทศ และในบ�งครั้งได้กล�ยเป็นประเด็น 

ท�งก�รเมืองภ�ยในท้ัง 2 ประเทศอีกด้วย ทั้งประเทศไทยและประเทศม�เลเซียจึงมีผลประโยชน์ 

ในก�รแก้ปัญห�อย่�งสันติ แต่ทั้งนี้ก�รแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งช�ยแดนภ�คใต้ยังมีอุปสรรคม�กม�ย  

แต่ปัญห�ใหญ่ประก�รหนึ่งคือคว�มไร้เสถียรภ�พของก�รเมืองระดับช�ติของประเทศไทย

ปัจจัยอุปสรรคทำงกำรเมืองในประเทศไทย

 ก�รแก้ไขปัญห�คว�มขดัแย้งในพืน้ทีจ่งัหวัดช�ยแดนภ�คใต้มคีว�มสลบัซบัซ้อนและอ�จจะต้อง

ใช้เวล�พอสมควร จ�กก�รต่อสู้กับรัฐบ�ลไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำ�ให้เกิดคว�มไม่ไว้ว�งใจกันสูง 

กระบวนก�รพูดคุยเพื่อห�ท�งออกร่วมกันเป็นส่ิงที่ดี เพร�ะไม่มีคว�มขัดแย้งใดในโลกที่จบลงโดยที่ไม่ม ี

ก�รเจรจ�ห�ท�งออกร่วมกัน แม้ว่�กระบวนก�รสันติภ�พของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นสิ่งที่จำ�เป็น  

แต่อุปสรรคประก�รสำ�คญัทีม่ต่ีอก�รแก้ไขปัญห�คว�มขดัแย้งในพืน้ทีช่�ยแดนภ�คใต้คอื ก�รทีร่ฐับ�ลไทย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ข�ดคว�มต่อเนื่อง และไม่มีรัฐบ�ลชุดไหนอยู่เต็มว�ระ 4 ปี ทั้งนี้เพร�ะก�รเมืองไทย 

ข�ดเสถียรภ�พ และประสบกับก�รชุมนุมประท้วงบนท้องถนน ก�รท่ีจะพูดถึงบริบทท�งก�รเมือง 

ระดับช�ติอ�จจะเกินขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ แต่ที่สำ�คัญคือ คว�มไร้เสถียรภ�พท�งก�รเมืองในปัจจุบัน

เป็นปัจจัยหันเหคว�มสนใจของผู้กำ�หนดนโยบ�ยไปที่ก�รอยู่รอดท�งก�รเมืองของรัฐบ�ลในขณะนั้น  

ทำ�ให้เรือ่งอืน่ๆ อย่�งเช่น ก�รแก้ปัญห�พืน้ทีจ่งัหวัดช�ยแดนภ�คใต้ กล�ยเป็นเรือ่งรองลงม� และนอกจ�ก

จะกล�ยเป็นเรื่องรองแล้วยังอ�จจะเป็นประเด็นท�งก�รเมืองให้ฝ่�ยตรงกันข้�มโจมตี เร�จะเห็นได้ว่� 

หลังจ�กเกิดรัฐประห�รในปี พ.ศ. 2549 พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ ได้ขึ้นเป็นตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี 

ในเพียงเวล�สั้นๆ และด้วยเหตุผลน้ีจึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต ้

ม�กนัก และด้วยบริบทท�งก�รเมืองจึงทำ�ให้ปัญห�ท�งก�รเมืองเป็นเร่ืองหลักของผู้นำ�ท�งก�รเมือง 

ในช่วงนั้น หลังจ�กก�รเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2550 จนทำ�ก�รบริห�รประเทศได้กลับเข้�สู ่ก�รดูแล 

ภ�ยใต้รัฐบ�ลพลเรือน พรรคพลังประช�ชนได้ชนะก�รเลือกตั้งและอยู ่บริห�รประเทศเพียง 1 ปี  

(มกร�คม-ธันว�คม 2551) ซึ่งในช่วงเวล�ดังกล่�วได้มีคว�มวุ ่นว�ยท�งก�รเมืองและก�รประท้วง 

บนท้องถนนเพื่อกดดันให้น�ยกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช และต่อม�รัฐบ�ลของน�ยสมช�ย วงศ์สวัสดิ์ 

ได้ออกจ�กตำ�แหน่ง กลุ่มพันธมิตรประช�ชนเพื่อประช�ธิปไตยได้ปักหลักชุมนุมนอกทำ�เนียบรัฐบ�ลและ

ในทีส่ดุยดึทำ�เนยีบรฐับ�ลได้ ต่อม�ได้ยดึสน�มบินสุวรรณภมูไิด้สำ�เร็จ คว�มวุ่นว�ยและสภ�วะก�รเมอืงทีเ่ป็น 

อมัพ�ตยตุลิงชัว่คร�วเมือ่ศ�ลรฐัธรรมนูญพพิ�กษ�ยบุพรรคพลงัประช�ชน ด้วยคว�มวุน่ว�ยท�งก�รเมอืงทำ�ให้ 
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ปัญห�คว�มขดัแย้งในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ถกูละเลยและปล่อยให้ปัญห�ช�ยแดนภ�คใต้อยูภ่�ยใต้

ก�รดูแลของกองทัพ (ไครซิสกรุ๊ป 2553) และก�รอยู่รอดท�งก�รเมืองจึงกล�ยเป็นเรื่องสำ�คัญของ 

ผู้นำ�ท�งก�รเมือง 

 หลงัจ�กรัฐบ�ลพรรคพลงัประช�ชนโดนยบุพรรค พรรคประช�ธปัิตย์กไ็ด้ขึน้ม�บรหิ�รประเทศแทน  

โดยมีน�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะเป็นน�ยกฯ (2551-2554) เช่นเดียวกันกับสมัยที่แล้วก็มีก�รชุมนุมโดยม ี

“แนวร่วมประช�ธิปไตยต่อต้�นเผด็จก�รแห่งช�ติ” (นปช.) มีผลต่อเสถียรภ�พท�งก�รเมือง กลุ่ม นปช. 

ได้ยดึทำ�เนยีบรฐับ�ลอกีคร้ังและขัดขว�งก�รประชมุสดุยอดผูน้ำ�อ�เซียนและกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออก

ครั้งที่ 4 ที่พัทย� โดยเรียกร้องให้น�ยอภิสิทธิ์ล�ออกทันทีและจัดก�รเลือกตั้งใหม่ นับตั้งแต่เดือน 

มีน�คม-พฤษภ�คม ปี พ.ศ. 2553 ก�รประท้วงทวคีว�มรนุแรงเมือ่กลุม่ นปช. ปิดถนนส�ยหลกัของกรงุเทพฯ  

หล�ยส�ยและเผ�ย�งรถยนต์ เหตุก�รณ์ได้เพิ่มคว�มรุนแรงจนนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวิตม�กถึง 91 คน และ 

บ�ดเจบ็เกอืบ 1,400 คน ท่�มกล�งคว�มวุน่ว�ยท�งก�รเมอืง จงึทำ�ให้รฐับ�ลมคีว�มอ่อนแอและไม่ส�ม�รถ

ดำ�เนินต�มนโยบ�ยต่�งๆ ในก�รแก้ปัญห�คว�มรุนแรงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เหตุก�รณ์คว�มรุนแรง

ในท้องถนนทำ�ให้ก�รเมอืงระดบัช�ตอิยูใ่นภ�วะชะงกังนัจนในทีส่ดุได้มกี�รจดัก�รเลอืกตัง้ในปี พ.ศ. 2554 

พรรคเพือ่ไทยได้ชนะก�รเลอืกตัง้อนัเป็นผลให้น�งส�วยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร (พ.ศ. 2554-2557) เป็นน�ยกรัฐมนตร ี

คนถัดไป ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับรัฐบ�ลชุดก่อนๆ น�งส�วยิ่งลักษณ์ต้องเผชิญกับวิกฤติก�รณ์ก�รเมืองไทย 

ในช่วง พ.ศ. 2556–2557 โดย “คณะกรรมก�รประช�ชนเพื่อก�รเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประช�ธิปไตยทีส่มบรูณ์อนัมพีระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ” (กปปส.) ภ�ยใต้ก�รนำ�ของน�ยสเุทพ เทอืกสบุรรณ  

อดตีสม�ชิกสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรพรรคประช�ธปัิตย์ เพือ่ขบัไหล่น�งส�วย่ิงลกัษณ์ให้พ้นจ�กตำ�แหน่ง แต่ด้วย

สถ�นก�รณ์ก�รเมอืงทีช่ะงักงนัทำ�ให้คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) นำ�โดย พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอช�  

ผบ.ทบ. ยดึอำ�น�จก�รปกครองประเทศ เมือ่วนัท่ี 22 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ด้วยเหตุผลท่ีว่�ประเทศไทย 

มีคว�มขัดแย้งท�งคว�มคิดเห็นท�งก�รเมืองอย่�งรุนแรง มีคว�มแตกแยก มีก�รแก่งแย่งผลประโยชน์

ท�งก�รเมอืงม�ตลอด อนัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของช�ติ จำ�เป็นต้องทำ�ก�รรัฐประห�รเพ่ือให้บ้�นเมอืง

อยู่ในคว�มสงบ อุบัติเหตุท�งก�รเมืองครั้งนี้ย่อมเป็นผลให้กระบวนก�รสันติภ�พยุติชั่วคร�วด้วย  

อย่�งไรกด็ ีคสช. ยงัคงเน้นยำ�้ว่�ปัญห�ภ�คใต้ยงัคงจะต้องแก้ไขโดยก�รใช้ก�รเมอืงนำ�ทห�ร (กรงุเทพธรุกจิ

ออนไลน ์5 กรกฎ�คม 2557) 

 เร�จะเหน็ได้ว่� รฐับ�ลท่ีข�ดคว�มเข้มแขง็ภ�ยใต้ก�รเมืองทีไ่ร้เสถียรภ�พย่อมส่งผลต่อประสทิธภิ�พ 

ของรัฐบ�ลที่จะดำ�เนินต�มนโยบ�ยในก�รแก้ไขคว�มขัดแย้ง แต่ทั้งนี้คว�มสำ�เร็จของนโยบ�ยก็ต�ม 

ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ซึ่งก�รวิเคร�ะห์ถึงอุปสรรคต่�งๆ รวมถึงส�เหตุและก�รวิเคร�ะห์ถึงปัญห�

ท�งก�รเมืองในประเทศไทยอ�จจะเกินขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ แต่อย่�งน้อยก�รดำ�เนินต�มนโยบ�ย 
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ภ�ยใต้บริบทท�งก�รเมืองที่มีเสถียรภ�พย่อมช่วยลดอุปสรรคและส่งเสริมกระบวนสร้�งสันติภ�พได้  

แต่ประเดน็ทีม่นียัสำ�คญัต่อก�รศกึษ�ขดัแย้ง ซึง่มผีลต่อคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศของหนงัสอืเล่มนีค้อื

คว�มไร้เสถียรภ�พท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศไทยเองในช่วงปัจจุบันเป็นปัจจัยหันเหคว�มสนใจ 

ของผู้กำ�หนดนโยบ�ยไปที่ก�รอยู่รอดท�งก�รเมืองของรัฐบ�ลในขณะนั้น ทำ�ให้เร่ืองอื่นๆ อย่�งเช่น  

ก�รแก้ปัญห�ในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้กล�ยเป็นเรื่องรองลงม� เร�จะเห็นได้ว่�วัฏจักรของคว�มไร้

เสถียรภ�พตั้งแต่ช่วงรัฐบ�ล พันตำ�รวจโท ทักษิณ จนกระทั่งรัฐบ�ล พลเอก ประยุทธ์ มีผลต่อก�รแก้ไข 

คว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้

สรุป

 โดยภ�พรวมแล้วรัฐบ�ลไทยและรัฐบ�ลม�เลเซียรักษ�คว�มสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้ อ�จจะมีเพียง

เหตุก�รณ์ก�รหลบหนีของช�วมล�ยูมุสลิมจ�กจังหวัดนร�ธิว�สเข้�ไปในเขตม�เลเซีย ซึ่งเป็นก�ร 

จุดชนวนสำ�คัญให้ผู้นำ�ทั้ง 2 ประเทศได้โต้ตอบกันท�งว�จ� ทั้งนี้อ�จจะเรียกได้ว่�เป็นเหตุก�รณ์ครั้งเดียว 

และหลังจ�กนั้นคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีเข้�สู่ภ�วะปกติ

 เมือ่พจิ�รณ�ถงึตวัแสดงทีม่ส่ีวนสำ�คญัต่อคว�มสมัพนัธ์ประเทศแล้ว เร�จะพบว่�มบ้ี�งทีม่จีดุยนื

ต่อคว�มขดัแย้งทีเ่ปลีย่นแปลงจ�กในอดตี อย่�งพรรค PAS จ�กในอดีตทีเ่คยให้ก�รสนบัสนนุก�รเคล่ือนไหว

ในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ ในขณะนีมุ้ง่เน้นทีจ่ะสนองคว�มต้องก�รของประช�กรทีเ่ป็นฐ�นสนบัสนนุ

ของพรรค ท้ังนี้ประช�กรในรัฐกลันตันอ�จจะยังมีคว�มเห็นใจคนในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  

แต่คว�มเห็นใจดังกล่�วไม่เคยถูกแปรออกม�เป็นนโยบ�ย หรือก�รเคลื่อนไหวอย่�งเป็นรูปธรรม  

ในขณะเดยีวกนั พรรค UMNO ยงัคงรกัษ�จดุยนืของพรรคตัง้แต่อดตีจวบถงึปัจจบุนั แม้ว่�ภยัท�งคว�มมัน่คง 

จ�กก�รแผ่ขย�ยของลทัธคิอมมวินสิต์ ซึง่เป็นภยัคว�มมัน่คงร่วมระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซยีจะหมดไป  

แต่ทัง้ประเทศไทยและม�เลเซยียงัมปีระเดน็เร่ืองเศรษฐกจิทีม่�แทนทีท่ีเ่รียกร้องให้ทัง้ 2 ประเทศ ร่วมมอืกนั  

แต่ทีส่ำ�คญัคอืทัง้ประเทศไทยและม�เลเซยียังมผีลประโยชน์จะรักษ�เสถยีรภ�พ และคว�มม่ันคงตรงบริเวณ

ช�ยแดนของทั้ง 2 ประเทศ ด้วยเหตุผลประก�รเช่นนี้ ประเทศทั้ง 2 น่�จะคงรักษ�คว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งประเทศเพื่อนบ้�นที่ดีไว้



บทสรุป

 เนื่องจ�กปัญห�คว�มขัดแย้งในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคว�มซับซ้อนอันเนื่องม�จ�ก 

คว�มสัมพันธ์ท�งช�ติพันธุ์ ศ�สน� และภ�ษ�ระหว่�งประช�กรท้ัง 2 ฝั่งของช�ยแดนไทยและม�เลเซีย

ทำ�ให้ปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�งกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้และรัฐบ�ลไทยย่อม 

ส่งผลกระทบต่อในระดับปัจเจก ระดับรัฐ และระดับระบบระหว่�งประเทศอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น 

ง�นวิจยัช้ินนี ้จงึมุง่เน้นทีว่เิคร�ะห์พลวตัระหว่�งทัง้ 3 ระดบันี ้โดยตัง้สมมตฐิ�นว่�คว�มเก่ียวข้องเชือ่มโยง

ระหว่�งก�รเมืองภ�ยในประเทศและก�รเมืองระหว่�งประเทศส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ประเทศไทยกับประเทศม�เลเซียตั้งแต่ยุคหลังสงคร�มเย็นจนถึงยุคปัจจุบันอย่�งมีนัยสำ�คัญ

 จ�กก�รศึกษ�บทที่ 2 เร�จะเห็นได้ว่�ส�เหตุของคว�มขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

เกิดจ�กนโยบ�ยของรัฐที่ต้องก�รที่จะรวมศูนย์อำ�น�จไว้ที่ส่วนกล�ง ประกอบกับนโยบ�ยผสมกลมกลืน

เพื่อให้คนเชื้อส�ยมล�ยูให้กล�ยเป็น “คนไทย” แต่ด้วยกระแสคว�มรู้สึกช�ตินิยมมล�ยูที่กำ�ลังปกคลุม 

ไปทัว่โลกมล�ย ูทำ�ให้เกดิคว�มรูส้กึเป็นอนัหนึง่อันเดียวกนัระหว่�งพ่ีน้องช�วมล�ยูด้วยกัน คว�มรู้สกึดังกล่�ว

ทำ�ให้ก�รเคลือ่นไหวในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ได้รับก�รสนบัสนนุจ�กประช�ชนและพรรคก�รเมอืงต่�งๆ  

ในม�เลเซยี ก�รสนบัสนนุออกม�ในรปูแบบต่�งๆ รวมทัง้ก�รเรยีกร้องให้ม�เลเซยีดำ�เนนินโยบ�ย Irredentism  

เพ่ือรวมดินแดนป�ต�นีในอดีตม�เป็นส่วนหน่ึงของม�เลเซีย นอกจ�กน้ี กลุ่มเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ี 

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ยังมีคว�มพย�ย�มที่จะเรียกร้องก�รสนับสนุนจ�กองค์ก�รระหว่�งประเทศ  

อย่�งสหประช�ช�ติ เพื่อให้คว�มขัดแย้งดังกล่�วกล�ยเป็นส�กล (Internationalise) ให้ได้ม�กที่สุด  

โดยมีคว�มค�ดหวังว่�จะมีประเทศที่ส�ม หรือองค์ระหว่�งประเทศจะเข้�ม�แทรกแซง แต่ก�รเรียกร้อง 

ไม่ประสบคว�มสำ�เรจ็ เนือ่งจ�กประเทศตะวนัตก อย่�งสหรัฐฯ และสหร�ชอ�ณ�จักรไม่ได้ให้ก�รสนบัสนนุ  

และต่อม�เมือ่ม�เลเซยีได้รบัเอกร�ช รฐับ�ลกล�งท่ีมพีรรค UMNO เป็นแกนนำ�กไ็ม่ได้สนบัสนนุนโยบ�ยนี้ 

เช่นเดียวกัน ปัจจัยที่พรรค UMNO ตัดสินใจรักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยม�กกว่�ท่ีจะสนับสนุน 

ก�รเคลื่อนไหวในพื้นท่ีจังหวัดภ�คใต้ก็สืบเนื่องม�จ�กภ�วะสงคร�มเย็น ท้ังประเทศไทยและประเทศ

ม�เลเซียมีเป้�หม�ยร่วมกันนั่นคือ ก�รป้องกันก�รแผ่ขย�ยของลัทธิคอมมิวนิสต์ 

 แต่ท้ังนี้ จ�กมุมมองท่ีต่�งกันในก�รลำ�ดับคว�มสำ�คัญของภัยคว�มมั่นคงในตอนนั้น ทำ�ให้ 

อ�จจะเกิดคว�มไม่ลงรอยในก�รร่วมมือ เนื่องจ�กประเทศไทยมีช�ยแดนที่ติดกับหล�ยประเทศ 

จึงต้องรับมือกับปัญห�ไร้เสถียรภ�พในประเทศข้�งเคียง รวมทั้งปัญห�ผู้ลี้ภัยด้วย จึงทำ�ให้ประเทศไทย 



อ�จจะมองปัญห�คว�มมั่นคงที่ต่�งจ�กม�เลเซีย อย่�งเช่น ประเทศไทยจะลำ�ดับคว�มสำ�คัญของสงคร�ม

ที่เกิดข้ึนในแถบอินโดจีนเป็นอันดับแรกๆ แม้ว่�จะเป็นสงคร�มเวียดน�ม (พ.ศ. 2498-2518) หรือกรณี 

ที่เวียดน�มบุกกัมพูช�(พ.ศ. 2521) ซึ่งสำ�หรับม�เลเซียที่ไม่ได้มีช�ยแดนติดกับประเทศเหล่�น้ี จึงมีก�ร

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห�ที่ต่�งจ�กประเทศไทย แต่ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่�ม�เลเซียจะไม่ให้คว�มสำ�คัญ 

ต่อปัญห�ในอินโดจีน เพร�ะในฐ�นะที่เป็นรัฐกันชนเสถียรภ�พคว�มมั่นคงของไทยจึงมีคว�มสำ�คัญ 

ต่อม�เลเซีย 

 นอกจ�กน้ี ท้ัง 2 ประเทศอ�จจะมมีมุมองต่อบทบ�ทของจนีในภมูภิ�คทีต่่�งกนัด้วย ประเทศไทย

ได้ร่วมมือกับจีนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเขมรแดง ท้ังนี้ประเทศไทยและประเทศจีนต่�งมองว่�เวียดน�ม 

เป็นศตัรรู่วมกนัด้วยเหตผุลทีต่่�งกนั แต่ม�เลเซยีไม่ได้ไว้ว�งใจ และไม่ต้องก�รให้จนีมบีทบ�ทในภมูภิ�คม�กนกั  

จึงได้กล�ยเป็นที่ม�ของของก�รประก�ศหลักก�รกวนตันร่วมกับอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เห็นด้วย

กับคำ�ประก�ศดังกล่�ว

 เมื่อพิจ�รณ�ถึงภัยท�งคว�มมั่นคงในท�งใต้ของประเทศไทย เร�จะเห็นคว�มท้�ท�ยจ�ก  

2 กลุ่มหลักๆ คือพรรค CPM และก�รเคลื่อนไหวในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ประเทศไทยไม่ได้กังวล 

ต่อปัญห�ของก�รแผ่ขย�ยอิทธิพลของจีนเป็ง และพรรค CPM เพร�ะได้มีข้อตกลงกันแล้ว ซึ่งต่�งจ�ก

ม�เลเซียที่เคยต้องรับมือกับพรรค CPM ตั้งแต่อังกฤษยังปกครองม�เลเซียอยู่ ในท�งกลับกันประเทศไทย

กังวลเก่ียวกับก�รเคลื่อนไหวในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ม�กกว่� ซ่ึงเป็นปัญห�ที่ไม่ได้กระทบต่อ 

ผลประโยชน์ม�เลเซียม�กนัก

 ดงันัน้เร�จะเห็นได้ว่�คว�มขัดแย้งในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้มคีว�มสลบัซบัซ้อน และแม้ว่�

คว�มขัดแย้งดูว่�จะเป็นคว�มขัดแย้งภ�ยในรัฐไทย แต่ก็มีมิติคว�มเชื่อมโยงกับปัจจัยระหว่�งประเทศ  

แต่สดุท้�ยด้วยเป้�หม�ยในก�รสกัดก้ันภยัท�งคว�มมัน่คงร่วมกนั และก�รดำ�เนนิคว�มสมัพนัธ์บนพืน้ฐ�น

บรรทัดฐ�นของอ�เซียน ทำ�ให้ทั้ง 2 ประเทศส�ม�รถรักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่ดีไว้ได้

 ในบทที่ 3 เร�จะเห็นก�รเปลี่ยนแปลงในพลวัตทั้ง 3 ระดับเปลี่ยนไปจ�กสมัยสงคร�มเย็น  

กล่�วคอื จ�กในอดตีทีเ่คยได้รบัก�รสนบัสนนุจ�กต่�งประเทศ ก�รเคลือ่นไหวในพืน้ท่ีจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ 

ได้กล�ยเป็นคว�มขัดแย้งท่ีจำ�กัดเฉพ�ะท่ี ก�รสนับสนุนจ�กพรรค PAS และประช�ชนท่�มกล�งกระแส

คว�มรู้สึกช�ตินิยมมล�ยูในรัฐท�งม�เลเซียน้อยลงต�มลำ�ดับหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 พรรค PAS เอง 

ก็มุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนที่เป็นฐ�นเสียงสำ�คัญของพรรค นอกจ�กนี้ พรรค PAS  

เป็นพรรคฝ่�ยค้�นม�โดยตลอดทำ�ให้ไม่ได้มตีำ�แหน่งในรฐับ�ลทีจ่ะผลกัดนันโยบ�ยต่�งประเทศ และแม้ว่�

จะมีนักวิช�ก�รต่�งประเทศที่เชื่อว่�ก�รเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคว�มเชื่อมโยงกับ 



236 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ก�รก่อก�รร้�ยส�กล เม่ือพิจ�รณ�ถึงลักษณะก�รก่อเหตุ และก�รเรียกร้องจะเห็นได้ว่�ก�รเคลื่อนไหว 

ในภ�คใต้มีลักษณะเฉพ�ะที่ม�กกว่�จะมีคว�มสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของก�รก่อร้�ยส�กล ปัจจัย 

ทีมี่คว�มคงทีต่ัง้แต่อดตีคอื พรรค UMNO ยงัเลง็เห็นคว�มสำ�คญัของก�รรกัษ�คว�มสมัพันธ์กบัประเทศไทย 

อ�จจะมีแค่กรณีก�รหลบหนีของคนมล�ยูมุสลิมเข้�ม�เลเซียที่ทำ�ให้ทั้ง 2 ประเทศมีก�รปะทะกัน 

โดยว�จ� ทั้งนี้ก็เนื่องจ�กก�รข�ดก�รประส�นระหว่�งกันและก�รดำ�เนินต�มหลักก�รทูตที่ดี สุดท้�ย  

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งดีขึ้นต�มลำ�ดับหลังจ�กรัฐประห�ร ปี พ.ศ. 2547

 แม้ว่�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซียอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ฝ่�ยรัฐบ�ลและเจ้�หน้�ที่

รัฐไทยมีคว�มรู้สึกระแวง หรือสงสัยในเจตน�ที่แท้จริงของฝ่�ยม�เลเซียเพร�ะคว�มเชื่อมโยงท�งศ�สน�

และช�ตพินัธุ ์ในขณะเดียวกันฝ่�ยรฐับ�ลไทยยงัจำ�เป็นจะต้องพึง่พ�คว�มช่วยเหลอืจ�กม�เลเซีย เนือ่งจ�ก

มปีระช�กรจำ�นวนไม่น้อยทีถ่อืทัง้สญัช�ตไิทยและสัญช�ติม�เลเซีย นอกจ�กนี ้ยงัมนีกัต่อสู้ในอดีตทีพ่ำ�นกั

อยู่ในม�เลเซีย ด้วยคว�มเช่ือมโยงดังกล่�วทำ�ให้คว�มขัดแย้ง อ�จจะต้องคำ�นึงหล�ยมิติ แม้ว่�จะเป็น 

ในระดับบุคคล ระดับรัฐ และระดับระหว่�งประเทศก็ต�ม ทั้ง 3 ปัจจัยล้วนส่งผลต่อคว�มขัดแย้งในพื้นที่

จังหวัดช�ยแดนอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังส่งผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและม�เลเซีย 

จ�กอดีตจวบถึงปัจจุบัน
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บทที่ 1 

บทน�ำ

สงครำม สันติภำพ สัมพันธภำพ ไทย-ลำว

 ผลกระทบของคว�มผันแปรของโลกในช่วงปล�ยศตวรรษที่ 17 ในช่วงเวล�ที่ระบบอบทุนนิยม

กำ�ลังขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วในกลุ่มประเทศตะวันตก คือก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองในหล�ยๆ ประเทศ 

ทำ�ให้มีก�รปิดล้อมและจำ�กัดให้ระบอบศักดิน�เดิมอยู่ในวงแคบม�กข้ึนอย่�งเห็นได้ชัด ส่วนผลกระทบ 

ที่มีต่อคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วนั้น ระบอบทุนนิยมได้เผยแพร่เข้�สู่ภูมิภ�คเอเชียอ�คเนย์อย่�งกว้�งขว�ง 

ในช่วงปล�ยศตวรรษที่ 19 ประเทศไทยได้มีก�รทำ�สงคร�มอยู่หล�ยครั้งหล�ยคร� ไม่ว่�จะเป็นทั้งภ�ยใน

หรือต่�งประเทศ ในรูปแบบทั้งท�งตรงผ่�นก�รทห�รและแรงกดดันท�งเศรษฐกิจต่�งๆ (hard power) 

หรือท�งอ้อมผ่�นวิธีโน้มน้�วคว�มคิดคว�มเชื่ออุดมคติเพื่อให้โอนเอียงม�เข้�ร่วมกับตน (soft power)1  

กเ็พือ่ปกป้องดนิแดนจ�กก�รคกุค�มระบอบทุนนยิมของช�ติมห�อำ�น�จจักรวรรดิล่�อ�ณ�นคิมตะวนัตกนี้  

ทั้งนี้ ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภ�คอย่�งมีนัยสำ�คัญคือก�รแตกแยกของอ�ณ�จักรต่�งๆ รอบๆ 

ประเทศไทย แบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่�ย โดยเฉพ�ะอ�ณ�จักรล้�นช้�ง (ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชน

ล�วในปัจจุบัน) ซึ่งในช่วงนั้นได้แตกเป็น ส�มอ�ณ�จักร ได้แก่ หลวงพระบ�ง เวียงจันทน์ และจำ�ป�สัก 

โดยหลงกลอุบ�ยของศกัดนิ�ท่ีมแีรงหนุนจ�กช�ตติะวนัตกยแุยงให้แตกแยก เพ่ือก�รยดึครอง (Divide and 

Rule) ทำ�ให้อ�ณ�จกัรล้�นช้�งไม่ส�ม�รถปกป้องตนเองจ�กก�รยดึครองได้ แม้กระทัง่จ�กประเทศไทยเอง

ก็ต�ม

1 (Nye 2004) ได้เริ่มพูดถึงคว�มสำ�คัญของส่ิงที่เรียกว่� “Soft Power” เป็นคนแรกในเชิงของคว�มสัมพันธ์ 
 ระหว่�งประเทศ ให้คว�มเข้�ใจของ “อำ�น�จ” ในแนวคว�มคิดเก่�ไว้ว่�หม�ยถึง ก�รได้ม�ซึ่งผลลัพธ์ที่เร�ต้องก�ร 
 ด้วยคว�มส�ม�รถ “the ability to get the outcomes one wants” เช่น ก�รใช้อำ�น�จท�งทห�รหรอืท�งเศรษฐกจิ 
 เพื่อให้ประเทศอื่นปรับเปลี่ยนท่�ทีที่มีต่อประเทศของตน หรือก�รใช้ไม้แข็ง “Sticks” และไม้อ่อน “Carrots” ในก�ร 
 ดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศ เป็นต้น ซึ่งสำ�หรับ Nye นั้นคืออำ�น�จที่เรียกว่� “Hard Power” ส่วนอำ�น�จอีกรูปแบบ 
 ที่หล�ยๆ คนอ�จจะมองข้�มคือสิ่งที่ Nye เรียกว่� “Soft Power” ซึ่งหม�ยถึงอำ�น�จที่ทำ�ให้ประเทศอื่นๆ ปฏิบัติต�ม 
 คว�มต้องก�รของเร� (Co-opt) โดยที่ไม่จำ�เป็นต้องบังคับ (Coerce) หรือมีข้อแลกเปลี่ยนแต่ประก�รใด หรือเป็น 
 คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ให้ผูอ้ืน่คล้อยต�มในก�รเลอืกตดัสนิใจ (Preference) ทีส่อดคล้องกบัคว�มต้องก�รของเร� ซึง่ 
 เป็นอำ�น�จเชิงดึงดูด (Attractive Power) เพื่อนำ�ไปสู่ก�รยอมรับโดยดี (Acquiescence) ซึ่งจะแตกต่�งจ�ก 
 ก�รใช้อิทธิพล (Influence) ที่ต้องพึ่งอำ�น�จแบบ “Hard Power”
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 เมื่อช�ติตะวันตกเริ่มมีบทบ�ทในก�รปกครองประเทศเพื่อนบ้�นม�กขึ้น2 ก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รเมอืงก�รปกครองในภมูภิ�คทำ�ให้ไทยได้มกี�รสูร้บกับช�ตติะวนัตกเองและช�ตเิมอืงขึน้ในฐ�นะตวัแทน 

(ของช�ตติะวนัตก) อยูบ่่อยครัง้ นอกจ�กนี ้ยงัเกดิก�รสูร้บกนัเองของคนไทยภ�ยในประเทศจ�กต่�งพรรค

ต่�งพวก ต่�งอดุมคตทิีไ่ด้ซมึซบัม�จ�กแนวคดิช�ติจักรวรรดิตะวนัตกอย่�งต่อเนือ่ง ในเชงิของคว�มสัมพันธ์

ไทย-ล�วนัน้ ก�รสูร้บเหล่�นีไ้ด้มผีลกระทบต่อคว�มสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศในหล�ยๆ ด้�น ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รเมืองก�รทูต ก�รค้�เศรษฐกิจ หรือสังคมประช�ชน ทั้งนี้ ถึงแม้ทั้งสองประเทศจะได้มีประวัติศ�สตร์

ร่วมกันม�ย�วน�น ซึ่งท�งไทยได้ถือว่�คว�มสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่�ยเป็นดั่ง “บ้�นพี่-เมืองน้อง”  

(สิงห์ยะบุศย์ 2553) อย่�งที่ทร�บกันดี คว�มสัมพันธ์ระหว่�งส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�วและ

ร�ชอ�ณ�จักรไทยนั้น ตั้งแต่อดีตที่ยังเป็นอ�ณ�จักรล้�นช้�งและสย�ม จนถึงยุคตอนท้�ยของสงคร�มเย็น

นั้น มีลักษณะเป็นปรปักษ์ต่อกัน ซึ่งฝั่งล�วจะมองว่�ตนมักจะถูกกดขี่ข่มเหงเอ�รัดเอ�เปรียบจ�กฝ่�ยไทย

เสมอม� และถึงแม้จะเห็นได้ชัดว่�ทั้งสองประเทศจะสืบเชื้อส�ยม�จ�กบรรพบุรุษเผ่�เดียวกัน มีรูปร่�ง  

ผิวพรรณ ภ�ษ� ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตคล้�ยคลึงกันม�ก เป็น “บ้�นพี่-เมืองน้อง” 

ประเทศไทยและล�วนั้นยังมีคว�มแตกต่�งอยู่ม�ก โดยเฉพ�ะในระดับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม และ

ก�รเมือง ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงม�จ�กมห�อำ�น�จต่�งๆ ที่เข้�ม�มีอิทธิพลในภูมิภ�ค เพร�ะเหตุนี้  

ด้วยสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกที่ไม่ดีนัก คว�มใกล้ชิดของไทย-ล�วในเชิงเชื้อช�ติและสังคม 

วัฒนธรรมที่มีม�จ�กครั้งอดีตก�รณ์ก็เร่ิมเหินห่�งไปทีละน้อย ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์พี่น้องร่วมส�ยเลือด 

เจอืจ�งและเกดิคว�มแตกแยกท�งด้�นคว�มคดิอย่�งชดัเจน (คดิจะเดต ม.ป.พ.) บทเรยีนสำ�คญัๆ ทีส่ะท้อน

ให้เห็นถึงคว�มขัดแย้งรวมถึงพัฒน�ก�รคว�มสัมพันธ์จนม�เป็นคู่ค้�และประเทศเพ่ือนบ้�นท่ีดีต่อกัน 

จะได้มีก�รนำ�เสนอในง�นวิจัยชิ้นนี้ต่อไป อ�ทิเช่น คว�มขัดแย้ง ณ หมู่บ้�นร่มเกล้� (สิ้นสุด 19 กุมภ�พันธ์ 

1988) ซึ่งนับเป็นสงคร�มระหว่�งไทย-ล�วยุคใหม่ที่รุนแรงที่สุด เป็นต้น 

2 ในช่วงต้นถึงปล�ยศตวรรษที่ 19 เป็นต้นม� จนถึงหลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง ประเทศจักรวรรดิตะวันตก เช่น ฝรั่งเศส  
 อังกฤษ สหภ�พโซเวียต และอเมริก� ได้เข้�ม�ยึดครองเอ�ประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คเอเชียอ�คเนย์เป็นเมืองขึ้น
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แผนที่ 1. Laos PDR (BOI 2015)

 

 ในยุคแรกๆ ของคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วต้ังแต่ก่อนหน้�ที่ล�วจะตกเป็นเมืองข้ึนของฝรั่งเศสนั้น 

(ค.ศ. 1893–1954) ไทยกบัล�วมคีว�มสัมพนัธ์อนัดีต่อกันในระดบัหนึง่ ถ้�มองท�งด้�นสงัคมแล้วประช�ชน

ไทย-ล�ว มีคว�มเก่ียวเนื่อง เป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่ระดับเช้ือพระวงศ์ลงม�ถึงชนชั้นช�วบ้�น  

พระร�ชธิด�แห่งร�ชอ�ณ�จักรล�วเองก็เคยได้เข้�ม�เป็นสนมเอกของพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�- 

จุฬ�โลกมห�ร�ช ร�ชตระกูลชั้นสูงของล�วหล�ยคนนั้นก็ได้เข้�ม�รับร�ชก�รอยู่ในสำ�นักไทยตั้งแต่ยุค 

กรุงศรีอยุธย�จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้สมรสกับคนไทยจนมีลูกหล�นสืบเชื้อส�ยชั้นผู้ด ี

มีตระกูลจนถึงทุกวันนี้ (อินทปันตี, มั่นคงดี, and พิสุทธิพันธุ์ 2531) แต่เมื่อล�วตกอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครอง

ของฝรั่งเศส (ค.ศ. 1873–1954 เริ่มต้นตั้งแต่สมัย ร.4 และ ร.5 แห่งยุครัตนโกสินทร์) คว�มสัมพันธ์ 

ระหว่�งสองประเทศกไ็ด้เริม่ห่�งเหินม�กขึน้ไปเรือ่ยๆ ก�รตดิต่อกห็�ยไปโดยชนชัน้ผูน้ำ�มิได้ม�ข้องเกีย่วกบั 

ร�ชสำ�นกัไทยอกีต่อไป เพร�ะอ�จจะเนือ่งม�จ�กคว�มระแวงทีฝ่ร่ังเศสมต่ีอผู้นำ�ล�วและไทยทีอ่�จจะคบคดิ

ว�งแผนต่อต้�นฝรั่งเศสในก�รปกครองอินโดจีน ถึงแม้ว่�จะเป็นเช่นนี้ ประช�ชนไทย-ล�วบริเวณช�ยแดน

ก็ยังมีก�รไปม�ห�สู่กันเช่นเดิมและได้พัฒน�สัมพันธภ�พม�อย่�งต่อเนื่อง (เจริญศรี 2553)
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 หลงัสงคร�มโลกครัง้ที ่2 ด้วยคว�มเบือ่หน่�ยต่อก�รถกูข่มขีข่่มเหงจ�กก�รปกครองของฝรัง่เศส

และต้องก�รกอบกู้เอกร�ชให้พ้นจ�กก�รอยู่ภ�ยใต้อ�ณ�นิคม ชนชั้นผู้นำ�ล�วจึงได้รวมตัวกันเพื่อสู้รบ 

กับมห�อำ�น�จฝรั่งเศส ทั้งนี้ เนื่องจ�กต�มคว�มเป็นจริงล�วมิอ�จสู้รบกับกองทัพฝรั่งเศสได้เพร�ะ 

ข�ดกองทัพและอ�วุธยุทโธปกรณ์ จึงจำ�เป็นต้องห�พลังสนับสนุนจ�กภ�ยนอกซึ่งทำ�ให้ล�วได้ม�ใกล้ชิด 

กับประเทศไทยอีกครั้งด้วยเหตุท่ีว่�ไทยนั้นมีคว�มใกล้ชิดสนิทสนมกับประเทศมห�อำ�น�จอย่�ง

สหรฐัอเมริก�ทีส่�ม�รถช่วยล�วได้ ในก�รเรยีกร้องเอกร�ชคนืม�จ�กฝรัง่เศส ล�วได้ทำ�สงคร�มกับฝรัง่เศส

เคียงคู่กับอีกสองประเทศอินโดจีน (เวียดน�ม และกัมพูช�) โดยที่ได้ยืดเยื้อสู้รบกันอยู่เป็นเวล� 8 ปี  

(ค.ศ. 1945–1953) ก่อนที่จะมีก�รเจรจ�หยุดยิงซ่ึงส่งผลให้เป็นก�รยุติก�รครอบครองล�วของฝร่ังเศส 

เป็นเวล� 61 ปี (เมือ่วนัที ่8 พฤษภ�คม 1954) โดยมกี�รเซน็ข้อตกลงเจนวี� (Geneva) ว่�ด้วยก�รคนืเอกร�ช 

อย่�งเป็นท�งก�ร โดยฝรั่งเศสได้ยอมรับถึงสิทธิอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครับถ้วน ของ เวียดน�ม ล�ว 

และกัมพูช� สนธิสัญญ�นี้ทำ�ให้รัฐบ�ลฝรั่งเศสต้องถอนทห�รออกจ�กอินโดจีนอย่�งส้ินเชิงและละทิ้ง

แผนก�รปกครองอินโดจีนทั้งหมด ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้ก็เพร�ะช่วงเดียวกันนั้น  

ได้เหน็คว�มพย�ย�มรกุคบืเข้�ม�มอีำ�น�จในภมูภิ�คของมห�อำ�น�จผูช้นะสงคร�มโลกอย่�งสหรฐัอเมรกิ�

และมห�อำ�น�จเก่� เช่น สหภ�พโซเวียต สำ�หรับไทยแล้วก�รเข้�ร่วมทำ�สงคร�มที่มีผลกระทบต่อภูมิภ�ค

และคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วก็ยังไม่จบสิ้น โดยช่วงสงคร�มโลกคร้ังที่ 2 ไทยต้องทำ�สงคร�มกับญี่ปุ่นโดย 

เข้�ร่วมกับสหรัฐฯ ซึง่มคีว�มเกีย่วข้องกบักลุม่ล�วฝ่ังขว� ทำ�ให้ไทยได้มปีฏสิมัพนัธ์ท�งทห�รกบัล�วฝ่ังขว�

อย่�งใกล้ชิดอยู่ช่วงหนึ่ง (ภวัครพันธุ์ 2549)

ไทย-ลำว ยุคสงครำมเย็น

 ภ�ยหลงัสงคร�มโลกครัง้ที ่2 องักฤษและฝร่ังเศสซ่ึงเป็นมห�อำ�น�จเดิม ได้ประสบคว�มเสียห�ย

อย่�งม�กจ�กก�รทำ�สงคร�ม ทำ�ให้ต้องเน้นก�รบูรณะฟื้นฟูประเทศเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ทั้งสองประเทศ

ไม่ได้มีบทบ�ทในก�รเมืองระหว่�งประเทศม�กนักเป็นระยะเวล�หนึ่ง ในท�งกลับกันนั้น ประเทศที่มี 

คว�มเคลื่อนไหวม�กและได้ก้�วขึ้นม�มีอำ�น�จในช่วงนั้น คือ สหรัฐอเมริก�และสหภ�พโซเวียต ทั้งนี ้

คว�มแตกต่�งท�งด้�นอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองระหว่�งเสรีนิยมประช�ธิปไตย (ค่�ยสหรัฐอเมริก�)  

กบั สงัคมนยิมคอมมวินสิต์ (ค่�ยสหภ�พโซเวยีต) ได้นำ�โลกเข้�สูส่งคร�มในรปูแบบใหม่ทีรู่จ้กักนัในน�มของ 

“สงคร�มเย็น” ส่งผลกระทบกับประเทศน้อยใหญ่ม�กม�ยในหล�ยภูมิภ�ค ท่�มกล�งคว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งประเทศต่�งๆ สำ�หรับประเทศไทยเองนั้นอยู่ในฝ่�ยโลกเสรีนิยมประช�ธิปไตย ซ่ึงมีอุดมก�รณ์ 

อันแน่วแน่ในก�รต่อต้�นก�รเผยแพร่ของลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภ�ยใต้อุดมก�รณ์เดียวกันนี้  

คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งไทยและสหรฐัอเมรกิ�มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนือ่งในช่วงระหว่�งและหลังสงคร�มโลก

ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ คว�มสัมพันธ์นี้ได้มีบทบ�ทที่สำ�คัญต่อก�รกู้ช�ติของล�วและก�รก่อตั้งประเทศอย่�งม�ก 
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 ถึงแม้ว่�ในปี ค.ศ. 1945 (สิ้นสุดสงคร�มโลกครั้งที่ 2) หล�ยประเทศได้รับอิสรภ�พจ�กเจ้�

อ�ณ�นิคมตะวันตกและ ประก�ศตนเป็นเอกร�ช (ทองคณ�รักษ์ 2551) ประเทศมห�อำ�น�จก็มิได้ห�ยไป

อย่�งสิ้นเชิงและยังมีบทบ�ทม�กม�ยในเขตอ�ณ�นิคมเดิมของตน ทั้งนี้ เมื่อสหรัฐอเมริก�และ 

สหภ�พโซเวียต (ในฐ�นะมห�อำ�น�จใหม่) ได้นำ�พ�โลกเข้�สู่ยุคสงคร�มเย็น ก�รแย่งชิงอิทธิพลและ 

ล่�อ�ณ�นิคมของประเทศมห�อำ�น�จ (ทั้งเก่�และใหม่) ก็ได้เริ่มบทใหม่ ซึ่งมีคว�มเข้มข้นอยู่ไม่น้อย  

ในยคุสงคร�มเยน็นัน้ ข้ัวเสรนียิมประช�ธปิไตยของสหรัฐอเมรกิ�และข้ัวสงัคมนยิมคอมมิวนสิต์ของโซเวยีต

ได้พย�ย�มเผยแพร่อดุมก�รณ์ของตนเองด้วยวธิกี�รสกดักัน้สร้�งพรรคสร้�งพวก รวมถงึก่อตัง้กลุ่มพนัธมติรขึน้ 

ในหล�ยๆ ภมูภิ�คซึง่ทำ�ให้มกี�รแข่งขนัทัง้ท�งด้�นก�รสะสมอ�วธุยุทโธปกรณ์ ก�รก่อต้ังกองกำ�ลงัทห�รร่วมช�ติ  

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งอ�ก�ศ ก�รชิงดีชิงเด่นควำ่�บ�ตรท�งด้�นเศรษฐกิจ หรือแม้ก�รทำ�สงคร�ม 

ผ่�นตัวแทนผ่�นช�ติพันธมิตร ของทั้งสองฝ่�ยอย่�งเข้มข้น (ภวัครพันธุ์ 2549) ในมุมมองของภูมิภ�ค 

เอเชียอ�คเนย์ คว�มสำ�คัญของคว�มขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia)  

ที่เกิดขึ้นจ�กสงคร�มเย็น ได้ก่อตัวขึ้นในปี ค.ศ. 1946 เมื่อฝร่ังเศส หลังจ�กท่ีถอนกำ�ลังออกไป 

หลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 กลับเข้�ม�ยึดครองอำ�น�จในส�มประเทศอินโดจีน ได้แก่ เวียดน�ม ล�ว และ

กมัพชู� หลังจ�กทำ�สงคร�มได้กว่� 8 ปี ฝร่ังเศสประก�ศยอมแพ้ทีแ่นวรบ “ฝเูดีย่นเบยีน” (Phu Dien Bien)  

ซึ่งเป็นที่ม�ของชื่อ “เดียนเบียนฟู” ต่อกลุ่มเวียตมินห์ในปี ค.ศ. 1954 (ส�ยพันธ์ 2554) หลังจ�กนั้น 

หนึ่งวันจึงมีก�รเจรจ�หยุดยิง ก็กำ�เนิดข้ึนเพ่ือฟื้นคืนสันติภ�พในอิโดจีน และเป็นก�รยุติก�รครอบครอง

ล�วของฝรั่งเศสเป็นเวล� 61 ปี เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม 1954 โดยข้อตกลงเจนีว� (Geneva) ว่�ด้วย 

ก�รยตุสิงคร�มในเวียดน�ม ล�วและกมัพชู�ได้รับก�รลงน�ม เป็นก�รรบัรูเ้อกร�ชอธปิไตยและผนืแผ่นดนิ

อันครบถ้วน ของ เวียดน�ม ล�ว และกัมพูช� ก�รประชุมเจนีว�นี้มีคณะเข้�ร่วมอย่�งเป็นท�งก�ร 9 คณะ 

ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐ สหภ�พโซเวียต จีน ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย เวียดน�ม ล�ว กัมพูช� และ

รัฐบ�ลของกษัตริย์บ๋�วด๋�ย (กษัตริย์องค์สุดท้�ยของเวียดน�ม) (The Department of State 1954)  

ส่งผลให้ฝรั่งเศสต้องถอนตัวออกจ�กเวียดน�ม พร้อมกับสิ้นสุดยุคสมัยแห่งอ�ณ�นิคมฝรั่งเศสในอินโดจีน
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รูป 1. ก�รลงน�มสนธิสัญญ�เจนีว� ค.ศ. 19543 (U.S. Department of State 2015a)

 ถงึแม้ว่�จะได้รบัเอกร�ช ทัง้เวยีดน�ม ล�ว และกมัพูช� กย็งัห่�งจ�กคว�มสงบเม่ือทัง้ส�มประเทศ

ได้ถูกแทรกแซงโดยช�ติตะวันตกทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งอุดมก�รณ์ภ�ยในประเทศซ่ึงได้รับอิทธิพล 

ม�จ�กช�ติตะวันตก ระหว่�งเสรีนิยมประช�ธิปไตยซ่ึงมีสหรัฐอเมริก�เป็นต้นแบบ และสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์ ซึ่งมีสหภ�พโซเวียตเป็นผู้นำ� ในช่วงนี้เอง อินโดจีนจึงได้กล�ยเป็นสน�มรบระหว่�งสองฝ่�ย

ซึ่งเริ่มที่สงคร�มเวียดน�ม (Short 1989; วอร์นเนอร์ 2545) ส่วนบทบ�ทของประเทศล�วในสงคร�ม

เวียดน�มนั้น ล�วมีคว�มสำ�คัญเชิงยุทธศ�สตร์คือ เวียดน�มเหนือซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ได้ส่งอ�วุธยุทธปัจจัย

ให้เวียดกงในท�งใต้ผ่�นล�ว (ทองคณ�รักษ์ 2551) ในช่วงนั้น ก�รเมืองภ�ยในล�วก็มีคว�มแตกแยก 

อย่�งเหน็ได้ชดัระหว่�งสงัคมนยิมฝ่�ยซ้�ยและประช�ธปิไตยฝ่�ยขว� พย�ย�มทีจ่ะโน้มน้�วให้ล�วยอมรับ

ในอุดมก�รณ์เสรีนิยมประช�ธิปไตยของตน สหรัฐฯ พย�ย�มเข้�แทรกแซงโดยก�รสนับสนุนฝ่�ยขว� 

ของล�วอย่�งเตม็ท่ีท้ังท�งด้�นก�รเมอืงและเศรษฐกจิ (ภวคัรพนัธ์ุ 2549) ทัง้นี ้สหรฐัฯ กไ็ด้เข้�ม�มีอทิธพิล

3 General view of the plenary session in the Palais de Nations, Geneva, July 21, 1954, after the signing  
 of the Indo China Truce Agreements, left to right: the Soviet delegation and the British. Next table:  
 the Laotian, French and Vietnam delegations, and with backs to the camera, the Cambodia  
 delegation and, left, the United States delegation.
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และตั้งฐ�นทัพในประเทศไทย ซึ่งท�่อ�ก�ศย�น 8 แห่งที่ถูกทห�รสหรัฐฯ ใช้ปฏิบัติก�รได้แก่ สน�มบิน

ดอนเมือง โคร�ช นครพนม ต�คล ีอดุรธ�น ีอบุลร�ชธ�น ีอูต่ะเภ� และนำ�้พอง ก�รเข้�ม�ของทห�รสหรฐัฯ 

ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนของไทยโดยตรงเมื่อช�วบ้�นบ�งส่วนได้มีโอก�สเข้�ทำ�ง�นในค่�ยทห�ร 

(Cyr 1997; Reynolds 2005)

 ดังน้ัน คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วระหว่�งปี ค.ศ. 1954-1975 เป็นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและ 

ล�วฝ่�ยขว� ซึ่งมีคว�มช่วยเหลือในด้�น ก�รเมือง ก�รทห�ร เศรษฐกิจ และวิช�ก�ร ผ่�นสหรัฐอเมริก�

อย่�งที่กล่�วม� เช่น ท�งด้�นก�รทห�ร รัฐบ�ลไทยได้ร่วมมือกับรัฐบ�ลอเมริก�และรัฐบ�ลล�วฝ่�ยขว� 

ด้วยก�รส่งกำ�ลังทห�รเข้�ร่วมกับล�วในก�รฝึกรบต่�งๆ และได้อนุญ�ตให้อเมริก�ต้ังฐ�นทัพปฏิบัติก�ร 

เพื่อก�รว�งแผนกลยุทธ์-ยุทธศ�สตร์ต่�งๆ ของตนในดินแดนของไทย โดยคว�มร่วมมือ 3 ฝ่�ยนี้ ได้ทำ� 

โดยผ่�นองค์ก�รสนธิสัญญ�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty Organization-SEATO) 

(คิดจะเดต ม.ป.พ.) สนธิสัญญ� “ซีโต” นี้4 ทำ�ให้เห็นถึงบทบ�ทของมห�อำ�น�จอย่�งสหรัฐในภูมิภ�ค 

ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่�งชัดเจนม�กขึ้น เนื่องจ�กสนธิสัญญ�นี้เป็นข้อตกลงคว�มร่วมมือของหล�ยๆ 

ประเทศทีย่งัคงไม่มบีทสรปุในแนวท�งก�รปกครองของตนเองรวมถงึคว�มสมัพนัธ์กบักลุม่เพือ่นในภมูภิ�คด้วย  

ซึง่ประเทศเหล่�นีย้งัมกี�รแบ่งแยกท�งคว�มคดิอดุมก�รณ์แบ่งฝักแบ่งฝ่�ยกนัอยูม่�ก ไม่ว่�จะเป็นจ�กค่�ย

ทนุนยิมประช�ธปิไตย (Capitalist Democracies) หรอื ค่�ยสงัคมนยิมคอมมิวนสิต์ (Communist blocs) 

ก�รแข่งขันหรือก�รสู ้รบท�งคว�มคิดนี้แน่นอนมีร�กฐ�นม�จ�กสองมห�อำ�น�จแห่งสงคร�มเย็น 

อย่�งสหภ�พโซเวียต และสหรัฐอเมริก� ซึ่งสังเกตได้จ�กก�รแข่งขันอย่�งเข้มข้นของทั้งสองค่�ยในก�รซื้อ

ใจของประเทศต่�งๆ ภ�ยในภูมิภ�คเอเชียอ�คเนย์ด้วยก�รเร่งรัดทำ�สนธิสัญญ�ที่คล้�ยคลึงกับสนธิสัญญ�

ซโีต อ�ท ิสหรฐัฯ ได้สรปุข้อตกลงก�รเข้�ร่วมสนธสัิญญ�พันธมติรกับญีปุ่น่ ส�ธ�รณรัฐเก�หลี ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ และสหภ�พโซเวียตได้เจรจ�ทำ�สนธิสัญญ�กับหล�ยๆ ประเทศในยุโรปตะวันออก  

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนเก�หลี และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดน�ม เป็นต้น (Hall 2005) 

 จดุเริม่ต้นของกระบวนก�รคนือำ�น�จอธปิไตยจ�กมห�อำ�น�จตะวนัตกให้กบัช�ตอิ�ณ�นคิมต่�งๆ 

ในภูมิภ�คเอเชียร์อ�คเนย์นั้น ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงกล�งทศวรรษ ค.ศ. 1950s (ส�ยจันทร์ 2556)  

ซึ่งกระบวนก�รได้ใช้เวล�หล�ยสิบปีโดยมีพลังของประช�ชนที่ต้องก�รคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริงจ�ก

เหล่�ประเทศล่�อ�ณ�นิคมมห�อำ�น�จคอยผลักดันอย่�งแข็งขัน ทั้งนี้ กระบวนก�รย้อนกลับของ 

ก�รยดึอำ�น�จหรอืก�รคนือำ�น�จอธปิไตยนี ้ถ้�พจิ�รณ�อย่�งทีถ้่วนแล้ว เร�ส�ม�รถมองได้ว่�เป็นกระบวนก�ร 

ที่มิอ�จหลีกเลี่ยงได้ เนื่องม�จ�กสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ได้ทำ�ให้หล�ยๆ ประเทศต้องหันม�บูรณ�ก�รแก้ไข

4 ง�นวิจัยจะนำ�เสนอร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อต่อๆ ไป
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ปรบัปรงุช�ตขิองตนให้กลบัม�แขง็แกร่งอกีครัง้ ทัง้ด้�นก�รเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ประเทศมห�อำ�น�จ

จึงต้องก�รลดต้นทุนในก�รบริห�รจัดก�รท้ังคว�มขัดแย้งท�งทห�รก�รเมือง เศรษฐกิจก�รค้� ด้วยก�ร 

คืนอิสรภ�พให้ประเทศใต้อ�ณ�นิคมของตน ดังนั้น ในช่วงหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 โลกจึงได้เห็น

สหรฐัอเมริก�คืนอำ�น�จก�รครอบครองพืน้ที่หลักๆ ของตนในภูมิภ�คกลับคืนสู่เจ้�ของอย่�งแท้จรงินั่นคือ

ประเทศฟิลิปปินส์หลังจ�กที่ล่�ช้�ม�หล�ยสิบปี ส่วนกลุ่มประเทศตะวันออกกล�งก็ได้รับก�รเป็นรัฐอิสระ

จ�ก อังกฤษ (สหร�ชอ�ณ�จักร) และฝรั่งเศส ในช่วงปี ค.ศ. 1943 และ 1948 ในเอเชียใต้ ถึงแม้ว่�จะไม่

เต็มใจม�กนัก อังกฤษ (สหร�ชอ�ณ�จักร) ก็ได้ปลดปล่อยอินเดียออกม�เป็นอิสระหลุดจ�กก�รปกครอง

ภ�ยใต้ก�รเป็นเมืองขึ้นของตนในปี ค.ศ. 1947 ซึ่งหลังจ�กนั้นได้มีก�รแบ่งแยกกลุ่มชนออกเป็นสองกลุ่ม 

คือ กลุ่มมุสลิม และฮินดู-ป�กีสถ�น (Hall 2005)

ไทย-ลำว สู่ควำมร่วมมือและฟื้นฟู

 ถงึแม้ว่�โลกจะกลบัม�มสีนัตภิ�พอกีครัง้หลงัสงคร�มโลกครัง้ที ่2 หล�ยๆ ประเทศประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในก�รเรียกร้องเอกร�ชของตนคืนม�จ�กช�ติจักวรรดิตะวันตก ประเทศไทยก็ยังต้องมีก�รทำ�สงคร�ม 

อยู่เป็นระยะ เมื่อเร�ได้ส่งกำ�ลังกองทห�รไปร่วมรบนอกประเทศในสงคร�มเก�หลี และสงคร�มเวียดน�ม 

(อินทปันตี, มั่นคงดี, and พิสุทธิพันธุ์ 2531) ในช่วงเวล�เดียวกัน ถึงแม้ว่�ไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น

ของใคร แต่ไทยเองก็ประสบปัญห�สงคร�มกล�งเมืองระหว่�งคนไทยกันเองที่เกิดขึ้นจ�กอุดมก�รณ ์

สองขั้วของกองทัพแห่งช�ติกับกองทัพปลดแอกประช�ชนไทยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  

ทำ�ให้มีก�รกระทบกระท่ังอย่�งต่อเนื่อง โดยประเทศไทยได้ตกอยู่ในสภ�วะสงคร�มกล�งเมือง หรือ 

ก�รปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1969–1980 (พ.ศ. 2512–พ.ศ. 2523) จนกระทั่งยุติลง กลับสู่ 

คว�มสงบสุขอีกครั้งในปี ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) หลังจ�กกองทัพไทยได้ส�ม�รถยุติสงคร�มปฏิวัติ 

ของคอมมิวนิสต์ลงได้ ทุกฝ่�ยก็ได้หันหน้�กลับม�ร่วมมือเพื่อพัฒน�ช�ติไทยอีกครั้ง 

 ประเทศล�วเอง ถึงแม้จะได้รับเอกร�ชคืนม�จ�กฝรั่งเศส ก็ยังไม่สงบสุขและยังมีคว�มขัดแย้ง

ภ�ยในประเทศอย่�งต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวล�เกือบ 20 ปี จ�ก ค.ศ. 1954-1975 อย่�งที่ได้กล่�วไว้ 

ข้�งต้น รัฐบ�ลฝ่�ยขว�เวียงจันทน์ของล�วได้เข้�ร่วมกับสหรัฐฯ และไทย ผ่�นองค์ก�รสนธิสัญญ� 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Southeast Asia Treaty Organization-SEATO) เพือ่ท่ีจะกำ�จดัฝ่�ยกระบวนก�ร 

ปฏิวัติด้วยกำ�ลัง แต่ก็ล้มเหลวเนื่องจ�กฝ่�ยกระบวนก�รปฏิวัติล�วได้รับก�รสนับสนุนจ�กสหภ�พโซเวียต 

ส�ธ�รณรฐัสงัคมนยิมเวยีดน�ม ส�ธ�รณะรฐัประช�ชนจนี และกลุม่ประเทศสงัคมนยิมอืน่ๆ คว�มสมัพนัธ์

ระหว่�งสหรัฐฯ-ไทย-ล�วฝ่�ยขว�มีคว�มชัดเจนอย่�งยิ่งในช่วงก�รทำ�สงคร�มแย่งชิงอำ�น�จระหว่�ง 

ล�วส�มฝ่�ย (กลุม่ขว�ท่ียึดมัน่กับอำ�น�จตะวันตกฝ่�ยประช�ธิปไตย กลุม่กล�งภ�ยใต้ก�รนำ�ของเจ้�สวุรรณภมู� 
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ซึง่ไม่ฝักใฝ่มห�อำ�น�จใดๆ และกลุม่ซ้�ยซงึมคีว�มผูกผันกบัค่�ยคอมมวินสิต์5) สหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือฝ่ังขว�

อย่�งเตม็ที ่โดยได้สนับสนุนท้ังท�งก�รเงนิ ก�รทห�ร และเพ่ือมใิห้เป็นข้อกงัข�จนเกนิไป สหรฐัฯ ได้ช่วยเหลอื 

ผ่�นองค์ก�ร USAID (United State Aid for International Development) และ สถ�นทูตอเมริก�

ประจำ�ล�ว ทั้งนี้สหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือโดยก�รจ่�ยเงินเดือนข้�ร�ชก�ร ทห�รและพลเรือนของรัฐบ�ลล�ว

ฝ่�ยขว�ทั้งหมด และยังตั้งงบประม�ณเศรษฐกิจเป็นจำ�นวนเงิน 40-50 ล้�นดอลล่�ร์ รวมถึงก�รฝึกอบรม

ทห�รรัฐบ�ลล�ว 30,000 คน และอ�ส�สมัครจ�กประเทศไทยประม�ณ 20,000 คน ก�รแทรกแซง 

ของอเมรกิ�และไทยนีท้ำ�ให้มกี�รสูร้บภ�ยในล�วอยูน่�นกว่� 10 ปี (ค.ศ. 9160-1973) (คดิจะเดต ม.ป.พ.) 

ซึ่งส่งผลให้อเมริก�และไทยกล�ยเป็นศัตรูสำ�คัญของกระบวนก�รปฏิวัติล�ว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่� 

แปลกใจเลยเมือ่กระบวนก�รปฏวิตัลิ�วได้รบัชยัชนะจะมท่ี�ทีขมงึตึงกับไทยและสหรัฐฯ และเกดิเหตุก�รณ์

ขดัแย้งขึน้บรเิวณช�ยแดนไทย-ล�วเป็นอยูบ่่อยครัง้ แต่อย่�งไรกต็�ม เมือ่โลกได้เข้�สูย่คุโลก�ภวิตัน์ทีท่ำ�ให้

ทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒน�ประเทศทั้งท�งด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้เข้�กับ

ประช�คมโลก คว�มสัมพันธ์ก็พัฒน�ไปในท�งที่ดีขึ้นเป็นลำ�ดับ

 ง�นวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วในยุคช่วงเวล�ต่�งๆ ต้ังแต่ก�รก่อต้ังประเทศทั้งสองในยุคอ�ณ�จักรสย�มและ

อ�ณ�จักรล้�นช้�ง ก�รเข้�ม�มีบทบ�ทของมห�อำ�น�จฝรั่งเศสและสหรัฐฯ (ท้ังก่อนหน้� ระหว่�ง และ 

หลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง) จนม�ถึงยุคสมัยปัจจุบันที่มีคว�มร่วมมือต่�งๆ (ทั้งในสนธิสัญญ�แบบทวิภ�คี

และพหุภ�คี) เร�อ�จกล่�วได้ว่�ประเทศล�วนั้นเป็นรัฐเล็ก ซ่ึงในตัวเองมิได้มีบทบ�ทม�กม�ยในเวทีโลก 

ทั้งด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม อย่�งไรก็ต�ม ถ้�วิเคร�ะห์ในเชิงภูมิศ�สตร์แล้ว ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วมีคว�มสำ�คัญในฐ�นะพื้นที่เชื่อมต่อก�รเดินท�งในลุ่มแม่นำ้�โขงซึ่งทำ�หน้�ที่ 

ทั้งเป็นกันชนและจุดเชื่อมต่อของก�รทห�รและก�รค้�ของมห�อำ�น�จต่�งๆ ด้วยเหตุนี้เองทำ�ให้ 

ช�ติจักรวรรดิตะวันตกมีคว�มสนใจในล�วเป็นอย่�งยิ่ง ดังนั้น ก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�ว 

ในง�นวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีคว�มสัมพันธ์ของพลวัตเชิงอำ�น�จท่ีทั้งสองประเทศเกี่ยวโยงกับประเทศ

มห�อำ�น�จต่�งๆ ที่เข้�ม�มีบทบ�ทในภูมิภ�ค ง�นวิจัยนี้จะเริ่มต้นที่คว�มเป็นม�ของรัฐช�ติไทย-ล�ว 

สัมพันธมิตรและจุดเริ่มต้น จ�กนั้นจะพย�ย�มว�งคว�มสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในบริบทของกระแส

โลก�ภิวัตน์ ในด้�นก�รร่วมมือท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งทวิภ�คีและพหุภ�คี (Bilateral and 

Multilateral) สุดท้�ย ง�นวิจัยสรุปด้วยบทวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วในปัจจุบัน และค�ดก�รณ ์

คว�มน่�จะเป็นของคว�มสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศในอน�คต ในมุมมองต่�งๆ โดยเรียนรู้จ�กบทเรียน 

ในอดีต

5 ร�ยละเอียดก�รกำ�เนดิและพฒัน�ก�รของกลุม่ต่�งๆ ในล�วอยูภ่�ยใต้หวัข้อ “ไทย-ล�ว ภ�ยใต้ก�รปกครองของฝรัง่เศส”  
 และ “บทบ�ทของสหรัฐฯ และก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�ว”
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ทบทวนวรรณกรรม

 ก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-ล�วในสภ�วะก�รเกิดกระบวนก�รเชื่อมโยงส่วนต่�งๆ  

ของโลกเข้�ด้วยกนั ผ่�นกลไกท�งก�รเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม ซึง่รู้จกักนัภ�ยใต้น�มว่� “ยคุโลก�ภิวตัน์” นัน้ 

มีคว�มสลับซับซ้อนอย่�งม�ก (สุกัณศีล 2548) เนื่องด้วยก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วส�ม�รถรับรู้ได้ถึง 

ระดับชุมชนที่มีคว�มแตกต่�งหล�ยด้�น เช่น ศ�สน� ภ�ษ� และวัฒนธรรม อย่�งม�ก ทั้งนี้ ก�รทบทวน

วรรณกรรมจงึต้องคำ�นงึถึงคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งสองประเทศในทกุระดับ (ชมุชน ภมูภิ�ค และระหว่�งประเทศ)  

และในหล�ยมิติ จ�กก�รสืบค้นวรรณกรรมเบื้องต้นที่เขียนเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-ล�วนั้น  

เร�จะพบได้ว่�วรรณกรรมเหล่�นี้จะคล้�ยคลึงกันในเชิงประวัติศ�สตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (พิมพะกรรณ์ 

2553) ทั้งนี้ วรรณกรรมเหล่�นี้ได้ระบุถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองประเทศใน 4 ยุคสมัยท่ีชัดเจน  

หนึง่ ตัง้แต่สมยัพระเจ้�ต�กสนิถึงสมัยทีม่ห�อำ�น�จฝร่ังเศสเข้�ม�ปกครองล�ว สอง ช่วงจักรวรรดิอเมริก�

เข้�รุกร�นอินโดจีนซึ่งมีก�รแทรกแซงของอเมริก�และไทยในล�ว สาม ระหว่�งปี ค.ศ. 1975-1992 ที่มี

คว�มตรึงเคร่งท�งด้�นก�รเมือง และก�รทห�ร ระหว่�งไทย-ล�ว โดยเฉพ�ะกรณีคว�มขัดแย้งหมู่บ้�น 

ร่มเกล้� สี่ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1992 ถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่�เป็นยุคทองแห่งคว�มสัมพันธ์ โดยมีก�รร่วมพัฒน� 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และก�รเมือง (สินธุม�ลย์ 2555)

 ทั้งนี้ วรรณกรรมเชิงประวัติศ�สตร์ อ�ทิ ด�ร�รัตน์ เมตต�ริก�นนท์ (2548) ได้กล่�วถึง 

คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วจ�กก�รเรียบเรียงประวัติศ�สตร์ของส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�วต้ังแต่

ปี ค.ศ. 1350–1370 สมัยพระเจ้�ฟ้�งุ้มปกครองล�วที่เร�รู้จักประเทศล�วในน�มอ�ณ�จักรล้�นช้�ง  

ในช่วงทีส่มเดจ็พระเจ้�กรงุธนบุรยีกทัพไปตกีรงุเวยีงจนัทน์เพือ่เข้�ยดึครองในปี ค.ศ. 1778 และได้ปกครอง

ล�วจนถงึปี ค.ศ. 1893 นอกจ�กน้ี ยงัมีก�รกล่�วถงึคว�มสมัพนัธ์ไทย-ล�วในสมยัสงัคมนยิมในปี ค.ศ. 1975 

จนถึงปัจจุบัน ส่วนวรรณกรรมเชิงประวัติศ�สตร์อื่นๆ เช่น “คว�มสัมพันธ์ท�งวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์

ท�งช�ตพินัธุร์ะหว่�งประช�ชนไทย และประช�ชนล�วบรรด�เผ่�” โดย ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ (2553) ได้พดูถงึ 

คว�มสัมพนัธ์ระหว่�งไทย-ล�วในเชงิของบ้�นพีเ่มอืงน้อง ซึง่ได้วเิคร�ะห์ปฏสิมัพนัธ์ (Interaction) ระหว่�ง

ประเทศไทยกบัประเทศล�วในมมุของประเทศทีม่�จ�กเผ่�พันธุ ์เชือ้ช�ตหิรอืช�ตพินัธุเ์ดยีวกนั ซึง่คล้�ยคลงึ

กับวรรณกรรมอื่นๆ ที่กล่�วว่�คนไทยและคนล�วมีต้นกำ�เนิดจ�กชนช�ติเดียวกัน คือ คนไทยหรือคนไต 

(วัดชัยภูมิ 2555) ท้ังน้ี หล�ยๆ วรรณกรรมยังได้เขียนถึงคว�มสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในหล�ยมิติ  

ทั้งด้�นก�รเมืองก�รปกครอง เศรษฐกิจก�รค้� และสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น โดยกล่�วถึงก�รดำ�รงชีวิต 

ในขั้นพื้นฐ�นของคนไทยและคนล�วในบริเวณช�ยแดนที่มีร�กฐ�นพื้นฐ�นต่�งๆ คล้�ยคลึงกันอย่�งม�ก6 

6 คว�มคล้�ยคลึงท�งด้�นก�รดำ�รงชีวิต ก�รใช้ภ�ษ� ก�รแต่งก�ร ก�รอยู่อ�ศัย ก�รละเล่น ประเพณี คว�มเชื่อ และ 
 ก�รนับถือในพระพุทธศ�สน�
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ทั้งนี้ วรรณกรรมเหล่�นี้ได้ยกตัวอย่�งที่เห็นได้อย่�งชัดแจ้ง คือ ภ�ษ�ท่ีใกล้เคียงกันทำ�ให้ประช�ชน 

จ�กทั้งสองฝั่งส�ม�รถสื่อส�รกันได้อย่�งง่�ยด�ย ก่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์ท�งประเพณี พิธีกรรมได้อย่�ง

ง่�ยด�ย จนม�ถึงทุกวันนี้

 เมื่อพิจ�รณ�วรรณกรรมต่�งๆ ในช่วงสงคร�มเย็น ระหว่�งปี ค.ศ. 1947–1991 จะค้นพบว่�

วรรณกรรมส่วนม�กเกีย่วกบัคว�มสมัพันธ์ระหว่�งไทย-ล�ว จะเน้นไปท่ีบทบ�ทของประเทศเจ้�อ�ณ�นคิม

ตะวนัตกซึง่มอีทิธพิลต่อกลุม่ประเทศในภมูภิ�ค ซ่ึงช่วงสงคร�มเยน็จะเป็นกลุ่มประเทศอนิโดจีน โดยหลักๆ 

จะกล่�วถึงอดุมก�รณ์ท�งก�รเมอืงระหว่�งเสรีนยิมประช�ธปิไตยซ่ึงมสีหรัฐอเมริก�เป็นผู้นำ� และสังคมนยิม

คอมมวินสิต์ซึง่มสีหภ�พโซเวยีตเป็นผูผ้ลกัดนั ง�นเหล่�นีจ้ะเน้นก�รถกเถยีงถงึก�รเคลือ่นไหวท�งก�รทห�ร

ของมห�อำ�น�จในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) และมักเน้นร�ยละเอียดเกี่ยวกับ

นโยบ�ยท�งต่�งประเทศของมห�อำ�น�จ เช่น สหรัฐกับภ�รกิจสงคร�มเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Cyr 1997; Madaras 2006) หรอืฝร่ังเศสกับก�รล่�อ�ณ�นคิมในอินโดจนีในช่วงก่อนและหลงัสงคร�มเยน็  

(Robson and Yee 2005; Brocheux and Hemery 2011) เป็นต้น อย่�งไรกต็�ม ยงัมวีรรณกรรมจำ�นวนหนึง่ 

ซึง่เน้นง�นวจิยัในคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศต่�งๆ ในภมูภ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในช่วงสงคร�มเยน็  

โดยเน้นดพูฤตกิรรมต่�งๆ ในเชิงปฏิสมัพนัธ์กบัมห�อำ�น�จของแต่ละประเทศ (Ganesan 1999; Lau 2012) 

อ�ท ิ“เอกส�รประวตัศิ�สตร์สนัตภิ�พไทย-ล�ว” โดย ศร ีอนิทปันต ีประโยชน์ มัน่คงด ีและชวัติ พิสทุธพินัธ์ุ  

(2531) ซึ่งกล่�วถึงบทบ�ทของมห�อำ�น�จที่ทำ�ให้ก่อเกิดคว�มแตกต่�งของอุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง 

ในไทย-ล�ว ส่งผลกระทบเป็นปัญห�ในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-ล�ว โดยวรรณกรรมนี้ได้นำ�เสนอ 

เรื่องร�วสงคร�มระหว่�งสองประเทศบริเวณช�ยแดนที่ไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยง ณ หมู ่บ้�นร่มเกล้�  

อำ�เภอช�ตติระก�ร จงัหวดัพษิณุโลก ซ่ึงเป็นก�รสูร้บระหว่�งทห�รไทยกับทห�รล�วทีร่่วมพันธมติรเวยีดน�ม  

ทั้งน้ี เม่ือสืบค้นเพิ่มเติม จะเห็นได้ว่�มีวรรณกรรมไม่น้อยที่เห็นพ้องถึงคว�มสำ�คัญของกรณีสู ้รบนี้  

โดยมีวรรณกรรมอยู่จำ�นวนหนึ่ง ได้ตั้งข้อสังเกตถึงก�รสู้รบ ณ หมู่บ้�นร่มเกล้�ว่�แม้จะเป็นเพียงสงคร�ม

ที่จำ�กัดขอบเขตแต่มีนัยสำ�คัญท�งอุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง เนื่องม�จ�กก�รที่ประเทศไทยในช่วงดังกล่�ว

ได้เข้�ร่วมอุดมก�รณ์เสรีนิยมประช�ธิปไตยที่มีสหรัฐฯ คอยผลักดัน เพื่อต่อต้�นสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์

ทีมี่สหภ�พโซเวยีตเป็นผู้สนบัสนนุ ทำ�ให้ไทยจำ�เป็นต้องแสดงพลงัเชงิสญัลักษณ์เพือ่ป้องกนัคว�มเป็นไปได้

ในก�รคุกค�มของพวกคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในล�ว ทั้งนี้ ต�มที่หล�ยวรรณกรรมได้นำ�เสนอ ผู้นำ�กองทัพไทย

ส�มรถใช้กำ�ลงักองทพัสูร้บจนได้ชยัชนะเหนอืกองกำ�ลงัของฝ่�ยทห�รล�วทีร่่วมพนัธมติรกับทห�รเวยีดน�ม

ได้อย่�งรวดเร็ว โดยตัดเส้นท�งบำ�รุงกำ�ลังซึ่งทำ�ให้ฝ่�ยคอมมิวนิสต์ล�ว-เวียดน�มถอยร่น บีบบังคับให้

รัฐบ�ลล�วเรียกร้องก�รเจรจ�สงบศึกกับไทยในเวล�ต่อม� (อินทปันตี, มั่นคงดี, and พิสุทธิพันธุ์ 2531; 

คิดจะเดต ม.ป.พ.; ทองคณ�รักษ์ 2551)
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 หลังจ�กสิ้นพ้นคว�มขัดแย้งต่�งๆ คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วได้พัฒน�ไปในท�งท่ีดีอย่�งเห็นได้ชัด 

เมือ่วเิคร�ะห์จ�กวรรณกรรมทีมี่อยูน่ัน้ จะสงัเกตได้ว่�ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1992 คว�มสัมพนัธ์ระหว่�งสองประเทศนัน้ 

ถอืว่�เข้�สูย่คุทองกว่็�ได้ ทัง้น้ี ทัง้สองฝ่�ยได้มกี�รร่วมพัฒน� เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และก�รเมือง กนัอย่�งแข็งขัน  

ไม่ว่�จะผ่�นกลไกพหภุ�คอีย่�ง“คว�มร่วมมอือนภุมูภิ�คลุม่แม่นำ�้โขง” (Greater Mekong Sub-Regional  

Economic Cooperation or GMS) หรอื “สม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” (Association 

of South East Asian Nations) ที่เรียกสั้นๆ ว่� อ�เซียน (ASEAN) หรือ ทวิภ�คีภ�ยใต้ “ยุทธศ�สตร์

คว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกิจอริวดี-เจ้�พระย�-แม่นำ�้โขง” (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  

Cooperation Strategy - ACMECS) ในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้กต็�ม ซึง่ทำ�ให้คว�มสมัพนัธ์

ของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งท�งด้�น เศรษฐกิจ ก�รเมือง และสังคม (กรมส่งเสริมก�รส่งออก 

2554; สำ�นักง�นส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ 2553; กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 2557;  

ส�ยจันทร์ 2556)



บทที่ 2 

ประวัติศำสตร์แห่งควำมสัมพันธ์ไทย-ลำว

ควำมเป็นมำของชำติไทย-ลำว

 ในช่วงปี ค.ศ. 1350–1370 สมัยที่พระเจ้�ฟ้�งุ ้มปกครองล�วซึ่งเร�ยังเรียกประเทศล�ว 

ว่�อ�ณ�จกัรล้�นช้�งอยูน่ัน้ อ�ณ�จกัรมคีว�มเจรญิรุง่เรอืงอย่�งม�กเพร�ะมคีว�มเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

มีร�ชธ�นี (เมอืงหลวง) อยูท่ี่เมอืงเชยีงทอง หรอืทีเ่ร�คุ้นเคยกนัในชือ่ “หลวงพระบ�ง” ในปัจจบุนั อ�ณ�จกัร

ล้�นช้�งมีคว�มกว้�งใหญ่ไพศ�ลม�กโดยทิศเหนือติดกับแคว้นสิบสองปันน� สิบสองจุไท และเชียงขว�ง 

ทิศใต้ติดกับอ�ณ�จักรเขมร ทิศตะวันออกติดกับอ�ณ�จักรจำ�ป�สัก และทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ร�บสูง 

ติดกับโคร�ชและเชียงใหม่ ต่อม�จนถึงปี ค.ศ. 1428 อ�ณ�จักรได้เริ่มเสื่อมตัวลง (คิดจะเดต ม.ป.พ.) และ

แตกแยกออกเป็น 3 อ�ณ�จกัรคอื อ�ณ�จกัรจำ�ป�สัก อ�ณ�จักรเวยีงจันทน์ และอ�ณ�จักรหลวงพระบ�ง 

และในที่สุดเมืองเชียงใหม่ก็ได้แยกตัวออกจ�กล�วในปี ค.ศ. 1714 จ�กนั้น เมื่อเห็นคว�มแตกแยกที่ทำ�ให้

มคีว�มอ่อนแอท�งทห�รในประเทศ ในปี ค.ศ. 1778 สมเดจ็พระเจ้�กรงุธนบรุไีด้ยกทพัไปตกีรงุเวยีงจันทน์ 

และเข้�ยึดครองอ�ณ�จักรทั้งส�มได้สำ�เร็จภ�ยใน 1 ปี โดยไทยได้อนุญ�ตให้ล�วมีกษัตริย์ปกครองตนเอง 

และมีกษัตริย์หล�ยองศ์สืบต่อม�จนถึงพระเจ้�อนุวงศ์ ทั้งนี้ไทยได้ปกครองล�วจนถึงปี ค.ศ. 1893  

รวมทั้งสิ้น 114 ปี (เมตต�ริก�นนท์ 2548)

 หลงัจ�กตกเป็นเมอืงขึน้ของไทยแล้ว เมือ่ได้อสิระ ล�วกต็กอยูภ่�ยใต้ก�รปกครองของฝร่ังเศสทันที  

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1893 ถึง ค.ศ. 1954 เหตุผลที่ฝรั่งเศสเข้�ม�ยึดล�วเป็นเมืองขึ้นนั้นมีอยู่สองประก�รหลักๆ 

คือ หนึ่ง ฝรั่งเศสได้สนใจในประเทศลุ่มแม่นำ้�โขงม�ได้ระยะหนึ่ง เนื่องจ�กลุ่มแม่นำ้�โขงมีแนวโน้มที่จะเป็น

เส้นท�งเดนิเรือท�งก�รค้�ทีส่ำ�คญัได้ ทัง้น้ี ท�งฝรัง่เศสได้ต้ังข้อสมมุตฐิ�นถงึคว�มเป็นไปได้ของก�รเชือ่มต่อ 

เส้นท�งก�รค้�จ�กจนีลงม�สู่ภมูภิ�คเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ สอง เนือ่งจ�กช่วงทศวรรษที ่19 ช�ตจิกัรวรรดติะวนัตก 

ได้เร่ิมรุกคืบเข้�ม�ในภมูภิ�คเอเชียอ�คเนย์อย่�งเหน็ได้ชดั โดยช�ตต่ิ�งๆ ได้ว�งแผนกลยทุธ์เพือ่ห�ข้อได้เปรยีบ 

ในก�รแข่งขนัแย่งชงิอำ�น�จในภมูภิ�ค สำ�หรบัฝรัง่เศส ประเทศลุม่แม่นำ�้โขงมีตำ�แหน่งภมูศิ�สตร์ทีเ่หม�ะสม 

ในเชิงก�รทห�รหล�ยด้�น เป็นทั้งเขตกันชนและท�งเชื่อมให้กับกองกำ�ลังฝร่ังเศสในเวล�เดียวกัน ดังนั้น 

ฝรั่งเศสจึงมีคว�มสนใจในเวียดน�ม ล�ว และกัมพูช� อย่�งม�ก เนื่องด้วยแม่นำ้�โขงจะส�ม�รถช่วย 

อำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้� และเพิ่มคว�มแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ให้กับกองทัพของตน อย่�งไรก็ต�ม 

ปัญห�หลักของฝรั่งเศสในตอนนั้นก็คือต้นนำ้�ลำ�ธ�รของลุ่มแม่นำ้�โขงยังเป็นบริเวณท่ีข�ดก�รสำ�รวจ  



260 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มอิ�จทร�บได้ว่�จะเป็นเส้นท�งทีเ่หม�ะสมในก�รเดินเรอืทัง้สำ�หรบัก�รลำ�เลยีงสนิค้�หรอือ�วธุยทุโธปกรณ์

จนไปถึงกำ�ลังทห�รหรือไม่

รูป 2. ทีมสำ�รวจลุ่มแม่นำ้�โขงจ�กฝรั่งเศส นำ�โดย Ernest Doudart de Lagrée and Francis Garnier (Karnow 1997)

 

 ด้วยเหตทุีก่ล่�วม�ข้�งต้น ในปี ค.ศ. 1866 รัฐบ�ลฝร่ังเศสจึงได้แต่งต้ังทมีสำ�รวจ นำ�โดย Ernest 

Doudart de Lagrée and Francis Garnier เพื่อเดินท�งทำ�ก�รสำ�รวจท�งภูมิศ�สตร์ต้นนำ้�ของแม่นำ้�โขง 

โดยทีมสำ�รวจได้ออกเดินท�งจ�กไซ่ง่อนเพื่อมุ ่งหน้�ไปยังต้นนำ้�เมื่อค้นพบกับแก่งซำ�บอและนำ้�ตก 

คอนพะเพง็ ซึง่มคีว�มสงูถงึ 10 เมตร ทำ�ให้ทมีสรปุได้ว่�แม่นำ�้โขงนัน้ไม่เหม�ะสมต่อก�รเดนิเรือขนส่งสนิค้� 

ทำ�ให้คว�มฝันของฝรั่งเศสท่ีจะใช้แม่นำ้�โขงเดินเรือเชื่อมต่อท่�เรือช�ยฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ไปยังตำ�บลที่สำ�คัญๆ ของจีนสล�ยห�ยไป แม้จะเป็นก�รค้นพบที่น่�ผิดหวัง ทีมสำ�รวจก็ยังเดินหน้�ทำ�ง�น

ท�งวิทย�ศ�สตร์ต่อไปโดยก�รเดินท�งของพวกเข�ได้นำ�พวกเข�ไปยังต้นนำ้� ซ่ึงเป็นที่ร�บสูงในภ�คใต้ 

ของประเทศล�ว เป็นพื้นที่ที่โลกภ�ยนอกยังไม่รู้จักกันม�กนัก ในปี ค.ศ. 1868 ก�รเดินท�งของพวกเข� 

ในที่สุดก็สิ้นสุดลงในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ในพื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันในน�ม “มณฑลยูนน�น” 

แม้ว่�ทมีล้มเหลวในก�รค้นห�แหล่งทีม่�ของแม่นำ�้โขง ก�รค้นพบของพวกเข�จะมผีลกว้�งไกลกว่�ทีค่ดิม�ก 

และเมื่อทีมสำ�รวจเผยแพร่ผลก�รวิจัยของพวกเข�ในร�ยง�นซึ่งเป็นครั้งแรกที่เคยมีทีมสำ�รวจลงพ้ืนที่ 

ลุ่มแม่นำ้�โขง ลงคำ�อธิบ�ยร�ยละเอียดและแผนที่รวมถึงเรื่องร�วของผู้คนสังคมวัฒนธรรมในบริเวณ 

ลุ่มแม่นำ้�โขงตอนบน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อทิศท�งของนโยบ�ยอ�ณ�นิคมของฝร่ังเศสอย่�งม�กในช่วงนั้น  
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จ�กประวตัศิ�สตร์จะเห็นได้ชดัว่� ก�รเข้�ไปล่�อ�ณ�นคิมของฝรัง่เศสในบรเิวณลุ่มแม่นำ�้โขง กองทพัฝรัง่เศส 

แทนทีจ่ะมุง่เน้นไปทีภ่�คใต้ของประเทศเวยีดน�ม และแม่นำ�้โขง ฝรัง่เศสได้กำ�กบัคว�มพย�ย�มของพวกเข� 

เพ่ือก�รล่�อ�ณ�นิคมไปท่ีแม่นำ้�แดง และอ่�วตังเกี๋ย ที่สำ�คัญกว่�นั้นตัวร�ยง�นของทีมสำ�รวจได้สร้�ง

ร�กฐ�นของก�รสำ�รวจพื้นที่ในภูมิภ�คอีกด้วย (Karnow 1997)

ไทย-ลำว ภำยใต้กำรปกครองของฝรั่งเศส

 เมื่อก�รสำ�รวจได้จบลง รัฐบ�ลฝรั่งเศสก็ได้ว�งแผนเพื่อเข้�ยึดครองส�มประเทศอินโดจีน 

(เวยีดน�ม ล�ว และกมัพชู�) สำ�หรบัล�ว ก�รเข้�ม�ยดึครองอำ�น�จของฝร่ังเศสได้คว�มเห็นชอบจ�กระบอบ

ศักดิน�ล�วเป็นต้นทุน ด้วยเหตุที่ว่�ระบอบศักดิน�ล�วไม่ส�ม�รถที่จะปลุกระดมประช�ชนให้ต่อต้�นไทย

ได้ จึงหวังพึ่งพ�ฝรั่งเศส (ซึ่งมีคว�มสนใจในล�วอยู่เดิมแล้วอย่�งที่ได้กล่�วไว้ข้�งต้น) เพื่อห�แรงสนับสนุน 

และหวังปลดแอกออกจ�กศักดิน�สย�ม ซึ่งผลก็คือก�รเข้�ม�ปกครองล�วของฝรั่งเศสต่อจ�กไทยในที่สุด 

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 ตุล�คม ค.ศ. 1893 ฝรั่งเศสและไทยได้มีก�รลงน�มสัญญ�ก�รแบ่งแยกล�วเพื่อปกครอง7 

โดยมีอังกฤษหนุนหลัง ท่�มกล�งคว�มไม่พอใจของประช�ชนช�วล�ว ก�รแบ่งแยกนี้ท�งไทยและฝรั่งเศส

ได้ถือเอ�ลำ�แม่นำ้�โขงเป็นเส้นเขตช�ยแดน (ทองคณ�รักษ์ 2551) ทั้งนี้ ในประวัติศ�สตร์ตั้งแต่โบร�ณก�ล 

แม่นำ้�โขงทั้งสองฝั ่งถือเป็นหลักแหล่งพื้นฐ�นจุดรวมของช�วล�ว เป็นศูนย์กล�งของเผ่�ชนท่ีม ี

ภ�ษ� วฒันธรรม และจ�รตีประเพณีอันเดียวกนั ก�รแบ่งแยกดินแดนโดยเอ�ลำ�แม่นำ�้โขงเป็นหลกัจงึถอืว่�

เป็นเรื่องขัดกับหลักมนุษยธรรมอย่�งม�ก ทำ�ให้มีแรงต่อต้�นจ�กประช�ชนช�วล�ว โดยเฉพ�ะกลุ่ม

ประช�ชนล�วที่อ�ศัยอยู่ต�มสองฝั่งโขงที่มีส�ยเลือดส�ยสัมพันธ์เหมือนญ�ติพี่น้อง (วัดชัยภูมิ 2555)

 ในช่วงทีฝ่รัง่เศสเข้�ยดึครองล�ว คว�มสมัพนัธ์ไทย-ล�วดเูหมอืนจะไม่ค่อยดีนกั เนือ่งด้วยฝรัง่เศส

มีคว�มหว�ดระแวงว่�ชนชั้นสูงของล�วจะร่วมหัวกับรับบ�ลไทยในก�รต่อต้�นรัฐบ�ลฝร่ังเศส ดังน้ัน 

ก�รติดต่อสือ่ส�รจงึมิได้ดอีย่�งเช่นเคย ส�ยสมัพนัธ์ต่�งๆ ก็เริม่หดห�ยไปต�มลำ�ดบั ทัง้นี ้ก�รปกครองล�ว

ก็ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อญี่ปุ่นเข้�ม�มีบทบ�ทในล�วแทนฝร่ังเศสในช่วงสงคร�มโลกคร้ังท่ี 2  

แต่ไม่น�น เมื่อญี่ปุ่นประก�ศคว�มพ่�ยแพ้ในสงคร�มโลก ฝรั่งเศสเองก็ได้ม�มีอำ�น�จก�รปกครองในล�ว

อีกครั้ง อย่�งไรก็ต�ม ก�รกลับเข้�ม�ของฝร่ังเศสคร้ังนี้ทำ�ให้เดคว�มแตกแยกในกลุ่มผู้นำ�ล�ว ระหว่�ง 

ฝ่�ยสนบัสนนุก�รเป็นเมอืงข้ึนของฝรัง่เศส (เจ้�มห�ชวีติของล�ว) และฝ่�ยทีต้่องก�รอสิรภ�พ (เจ้�เพด็ชะร�ช  

มห�อปุร�ชและน�ยกรฐัมนตรขีองรฐับ�ลร�ชอ�ณ�จักรหลวงพระบ�ง) คร้ันนี ้เมือ่วนัที ่1 กนัย�ยน 1945 

เจ้�เพ็ดชะร�ชได้ออกแถลงก�รณ์ยกเลิกข้อสนธิสัญญ�ข้อผูกมัดท�งก�รเมืองกับฝร่ังเศสโดยกล่�วถึงสิทธิ

7 ข้อมูลเพิ่มเติมส�ม�รถดูได้จ�ก ภ�คพนวก ก. สัญญ�ว่�ด้วยปักปันเขตแดน ไทย-ฝรั่งเศส
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อำ�น�จอธิปไตยบนแผ่นดินล�ว (เมตต�ริก�นนท์ 2548) หลังจ�กนั้นไม่กี่วัน เจ้�เพ็ดชะร�ชก็ได้ประก�ศ

เอกร�ชอย่�งเป็นท�งก�ร และแต่งตั้งรัฐบ�ลขึ้น เรียกว่� “ล�วอิสระ” (12 ตุล�คม ค.ศ. 1945) โดย 

ล�วช่วงน้ันได้มกี�รแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นสองฝ่�ยอย่�งเหน็ได้ชดั คอื ฝ่�ยเจ้�มห�ชวีติ และฝ่�ยเจ้�เพด็ชะร�ช  

ในช่วงแรกในปัญห�อนิโดจนี ขบวนก�รกูช้�ตลิ�วทีต่่อสูก้บัฝรัง่เศสมเีพียงแรงต่อต้�นจ�กรฐับ�ลล�วอสิระ

โดยมีเจ้�เพ็ดชะร�ชรัตนวงศ�เป็นผู้นำ�เพียงกลุ่มเดียวเท่�นั้น แต่เมื่อภ�วะก�รเมืองมีคว�มผันผวนและ 

ไม่แน่นอนม�กข้ึน คว�มขัดแย้งระหว่�งฝรั่งเศสกับล�วอิสระก็เริ่มมีก�รแทรกแซงของมห�อำ�น�จ 

จ�กหล�ยฝ่�ย ท้ังนี ้ถึงแม้ว่�จะมกี�รเคลือ่นไหวสนบัสนนุจ�กมห�อำ�น�จอืน่ๆ บ้�ง ด้วยกำ�ลงัของทห�รฝรัง่เศส 

ที่มีอยู่ม�กเมื่อเทียบกับกลุ่มขบวนก�รกู้ช�ติของล�ว รัฐบ�ลล�วอิสระจึงได้แพ้อย่�งร�บค�บ ทำ�ให้ 

เจ้�เพด็ชะร�ชจำ�เป็นต้องข้�ม�ตัง้รฐับ�ลพลดัถิน่ในไทย โดยในทีส่ดุได้ยบุตวัลง เมือ่เดือนตลุ�คม ค.ศ. 1949 

รัฐบ�ลอิสระจึงได้แยกตัวออกเป็นกลุ่มต่�งๆ กลุ่มขว�ที่ยึดมั่นกับอำ�น�จตะวันตกฝ่�ยประช�ธิปไตย  

กลุ่มกล�งภ�ยใต้ก�รนำ�ของเจ้�สุวรรณภูซึ่งไม่ฝักใฝ่มห�อำ�น�จใดๆ และกลุ่มซ้�ยซึงมีคว�มผูกผัน 

กับค่�ยคอมมิวนิสต์ สิ่งท่ีน่�สังเกตคือกลุ ่มอำ�น�จส�มกลุ ่มได้ผลัดกันเข้�ม�มีอำ�น�จโดยยึดติด 

กับก�รสนับสนุนของมห�อำ�น�จที่มีอิทธิพลในภูมิภ�คของแต่ละช่วง ดังนั้น คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�ว 

จึงได้เปลี่ยนผันต�มสภ�วะเหล่�นี้เช่นกัน โดยท่ีคว�มใกล้ชิดสนิทสนมระหว่�งไทยกับล�วจะมักชัดเจน 

ในช่วงที่กลุ่มฝ่�ยขว�และกลุ่มฝ่�ยกล�งได้ครองอำ�น�จ (อินทปันตี, มั่นคงดี, and พิสุทธิพันธุ์ 2531)

 อย่�งไรก็ต�ม ถึงแม้ว่�รัฐบ�ลอิสระจะโดนทห�รฝร่ังเศสปร�บปร�มจนทำ�ให้เจ้�เพ็ดชะร�ช 

จำ�เป็นต้องข้�มม�ตั้งรัฐบ�ลพลัดถ่ินในไทย ก�รประก�ศเอกร�ชของเจ้�เพ็ดชะร�ชถึงแม้จะไม่สำ�เร็จ 

ในเชิงปฏิบัติแต่ได้สร้�งแรงผลักดันให้ประช�ชนล�วได้คำ�นึงถึงในสิทธิเอกร�ชของตน ทั้งนี้ เนื่องจ�ก 

ต้องก�รป้องกนัมใิห้กลุม่ต่อต้�นขย�ยวงกว้�งม�กขึน้และสร้�งคว�มพึงพอใจให้กบัประช�ชนล�ว ฝร่ังเศส

ได้รับรองเอกร�ชของพระร�ชอ�ณ�จักรล�วอย่�งเป็นท�งก�ร พร้อมทั้งร่�งกฎหม�ยสูงสุดเพื่อจัดตั้งสภ�

และรัฐธรรมนูญฉบับถ�วรซึ่งสำ�เร็จลุล่วงไปเมื่อวันที่ 27 สิงห�คม ค.ศ. 1946 หลังจ�กนั้นร�วๆ สองปี  

ฝ่�ยรัฐบ�ลล�วก็ได้ร้องขอเจรจ�กับท�งฝรั่งเศส โดยได้เซ็นสัญญ�ที่กรุงป�รีสถึงสถ�นะคว�มเป็นเอกร�ช

ของล�ว เม่ือวนัที ่19 กรกฎ�คม ค.ศ. 1949 ซ่ึงล�วได้ถอืให้เป็น “วนัช�ติล�ว” อย่�งไรก็ต�ม พระเจ้�เพ็ดชะร�ช 

ซึ่งพำ�นับอยู่ในประเทศไทยได้ให้คว�มเห็นว่�เอกร�ชที่ได้รับจ�กฝรั่งเศสนั้นยังเป็นเอกร�ชที่ไม่สมบูรณ์ 

ทำ�ให้มีก�รเคลื่อนไหวจ�กเจ้�สุภ�นุวงศ์ซ่ึงแยกตัวออกจ�กล�วอิสระและเข้�ร่วมกับท่�นโฮจิมินห์  

(ผู้นำ�เวียดน�มเหนือ) เพื่อห�วิธีกอบกู้เอกร�ชของล�วจ�กฝรั่งเศส ทั้งน้ีเจ้�สุภ�นุวงศ์ได้จัดต้ังรัฐบ�ลขึ้น  

ที่เรียกว่� “ขบวนก�รประเทศล�ว” หรือ “แนวล�วอิสระ” ทั้งนี้ สำ�หรับก�รได้รับเอกร�ชอย่�งสมบูรณ์

ของล�วจ�กฝรั่งเศสนั้น ได้รับหลังจ�กก�รสู ้รบระหว่�งส�มประเทศอินโดจีนกับฝรั่งเศสถึง 8 ปี  
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(ค.ศ. 1945–1953) ในก�รเจรจ�หยุดยิงก็กำ�เนิดข้ึนเพ่ือฟื้นคืนสันติภ�พในอินโดจีน ซ่ึงถือเป็นก�รยุต ิ

ก�รครอบครองล�วของฝรั่งเศสเป็นเวล� 61 ปี เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม ค.ศ. 1954 หนึ่งวันหลังจ�กชัยชนะ 

เดียนเบียนฟู โดยข้อตกลงเจรจ�หยุดยิงนี้เรียกว่� “สนธิสัญญ�เจนีว� (Geneva)” ว่�ด้วยก�รยุติสงคร�ม

ในเวียดน�ม ล�ว และกัมพูช� (ประเทศอินโดจีน) โดยสรุป สนธิสัญญ�ได้รับก�รลงน�มเป็นก�รรับรู้ 

เอกร�ชอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วน ของ เวียดน�ม ล�ว และกัมพูช� ทำ�ให้รัฐบ�ลฝร่ังเศส 

ต้องถอนทห�รออกจ�กอินโดจีน ในก�รประชุมเจนีว�นี้ มีคณะเข้�ร่วมอย่�งเป็นท�งก�ร 9 คณะ ได้แก่ 

อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐ สหภ�พโซเวียต จีน ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย เวียดน�ม ล�ว กัมพูช� และรัฐบ�ล

ของกษัตริบ๋�วด๋�ย (กษัตริย์องค์สุดท้�ยของเวียดน�ม) (The Department of State 1954)

บทบำทของสหรัฐฯ และกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ไทย-ลำว

 สำ�หรับล�วแล้ว สัญญ�เจนีว�มีส�ระสำ�คัญ คือ ก�รที่ล�วได้รับเอกร�ชอย่�งสมบูรณ์จ�ก 

มห�อำ�น�จฝรั่งเศส อย่�งไรก็ต�ม สงคร�มภ�ยในล�วนั้นยังไม่จบส้ิน เมื่อพ้ืนท่ีล�วได้ถูกแบ่งแยกเป็น  

2 ฝ่�ยหลกัๆ คอื ฝ่�ยขบวนก�รประเทศล�ว มเีขตอทิธพิลในแขวงเชยีงขว�งและพงส�ล ีโดยมเีวยีดน�มเหนอื

และพันธมิตรค่�ยสังคมนิยมให้ก�รสนับสนุน และฝ่�ยรัฐบ�ลพระร�ชอ�ณ�จักรล�วที่มีศูนย์กล�งอำ�น�จ

อยูท่ีเ่วียงจนัทน์ มีก�รปกครองแบบประช�ธปิไตยโดยมพีระมห�กษัตรย์ิเป็นประมขุ (มเีจ้�มห�ชวีติประทบัอยูท่ี ่

พระนครหลวงพระบ�ง) ซึ่งมีสหรัฐอเมริก�เป็นฝ่�ยสนับสนุน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่�ยได้ต่อสู้กันอย่�งเข้มข้นและ

ย�วน�นจนถึงปี ค.ศ. 1972-1973 เมือ่ท้ังสองฝ่�ยได้หนักลบัม�เจรจ�ท�งก�รเมอืงซึง่นำ�ไปสูก่�รยตุกิ�รรบ  

แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รกระทบกระทั่งก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะๆ จนถึงวันที่ 2 ธันว�คม ค.ศ.1975 เมื่อฝ่�ย 

ประเทศล�วได้รบัชยัชนะอย่�งสมบรูณ์ภ�ยใต้ก�รนำ�ของพรรคประช�ชนปฏวิติัล�ว (The Lao People’s  

Revolutionary Party) โดยมท่ี�นไกสอน พมวหิ�น เป็นผูน้ำ� (เมตต�รกิ�นนท์ 2548) และในช่วงเวล�เดยีวกัน  

ก็ได้มีก�รสถ�ปน�ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว (The Lao People’s Democratic Republic) 

ทำ�ให้เจ้�มห�ชีวิตศรีสว่�งวัฒน�ได้ทรงสละร�ชสมบัติ และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้�ยของล�ว

 ทั้งนี้ เร�ส�ม�รถตั้งข้อสังเกตได้ว่� ก�รต่อสู้ของล�ว 2 ฝ่�ย สะท้อนให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญและ

ผลกระทบทีอ่ทิธพิลอำ�น�จท�งคว�มคดิของประเทศเจ้�อ�ณ�นคิมตะวนัตกมต่ีอประเทศต่�งๆ ในภมูภิ�ค

ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพ�ะประเทศล�ว (Cyr 1997; Madaras 2006) จะเห็นได้ว่�อุดมก�รณ ์

ท�งก�รเมืองท่ีแบ่งเป็น 2 ฝั่ง 2 ฝ่�ย นี้ มีต้นกำ�เนิดม�จ�กมห�อำ�น�จระหว่�งเสรีนิยมประช�ธิปไตย 

ซึ่งมีสหรัฐอเมริก�เป็นผู้นำ� และสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซ่ึงมีสหภ�พโซเวียตเป็นผู้ผลักดัน (Robson and 

Yee 2005; Brocheux and Hemery 2011) พลวัตเชิงอำ�น�จที่เกิดขึ้นในล�วจึงมีปัจจัยหล�ยอย่�ง 
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ที่ไม่เพียงม�จ�กก�รเมืองก�รปกครองภ�ยใน แต่จ�กภ�ยนอกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบทบ�ทของมห�อำ�น�จ 

บนเวทีภูมิภ�คและเวทีโลก เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองในล�วหลังจ�กก�รเซ็นสัญญ�เจนิว� 

เสร็จสิ้นลงได้ไม่น�น เกี่ยวข้องโดยตรงกับท่�ทีของจักรวรรดิอเมริก� ในกรณีนี้สหรัฐฯ ได้ประก�ศว่� 

เนื่องจ�กว่�สหรัฐฯ ไม่ได้ร่วมสงคร�มอินโดจีนและไม่มีคว�มสัมพันธ์อันใดกับประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น

อเมริก�ถือว่�ตนไม่ได้เป็นภ�คีของสัญญ�เจนีว� ดังนั้น สหรัฐอเมริก�จึงไม่ยอมรับสัญญ�เจนีว� และ 

ลงมอืปฎบิตัแิผนก�รทีเ่ตรยีมไว้เพือ่เข้�ยดึครองอนิโดจีนทันทีท่ีฝร่ังเศสถอยตัวออกไป ซ่ึงแน่นอนมผีลกระทบ 

โดยตรงกับกลุ่มอำ�น�จต่�งๆ ในล�วและคว�มสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งไทยอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้

 เมือ่มองย้อนกลบัไปดเูหตกุ�รณ์หลงัสงคร�มโลกคร้ังท่ี 2 วกิฤติก�รสู้รบในโลกดูจะคล่ีคล�ยลงม�ก  

หล�ยๆ พ้ืนทีแ่ห่งคว�มขดัแย้งได้หนักลับม�ทำ�ก�รเจรจ�และทำ�สนธิสัญญ�หยดุยงิ รวมถงึสนธสัิญญ�เจนวี� 

เพือ่สงบศกึสงคร�มอนิโดจนีท่ีได้กล่�วถึงในหวัข้อก่อนหน้� ในฐ�นะรฐัช�ติทีม่อีำ�น�จอทิธพิลม�กทีส่ดุในโลก 

หลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ท�งสหรัฐอเมริก�ได้มองตัวเองว่�เป็นมห�อำ�น�จยุคใหม่ต่�งจ�กจักรวรรดิยุโรป

ที่ผ่�นม� โดยเช่ือว่�ตนส�ม�รถเข้�ไปช่วยพัฒน�ประเทศต่�งๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และในก�รนี้เอง 

เม่ือฝรั่งเศสได้ยกทัพออกจ�กอินโดจีนแล้ว สหรัฐฯ ก็ได้ถือโอก�สดำ�เนินต�มแผนก�รโดยไม่สนใจ 

สนธิสัญญ�เจนีว� กลุ่มล�วฝ่�ยขว� (ล�วอิสระ) เชื่อในอุดมก�รณ์ของสหรัฐฯ จึงได้เข้�ร่วมในก�รพัฒน�

ประเทศล�วหลงัก�รตกเป็นเมืองขึน้ของฝรัง่เศสต่อไป ทั้งนี้ เมื่อสหรัฐอเมริก�เริ่มแผนก�รยึดครองอำ�น�จ 

รฐับ�ลไทยได้ให้ก�รสนบัสนนุสหรฐัฯ โดยได้อนญุ�ตให้สหรฐัฯ เข้�ม�ตัง้ฐ�นทพัในประเทศไทยเพือ่รวบรวม

กำ�ลังพลในก�รว�งแผนเตรียมก�รต่�งๆ นอกจ�กนี้ท�งรัฐบ�ลไทยก็ยังได้ส่งทห�รเข้�ร่วมรบกับอเมริก�

เป็นจำ�นวนม�ก ก�รกระทำ�น้ีถือได้ว่�รัฐบ�ลไทยนั้นได้ช่วยรัฐบ�ลสหรัฐฯ ต่อต้�นก�รขย�ยตัวของ 

ฝ่�ยสังคมนิยมอย่�งชัดแจ้ง สำ�หรับประช�ชนล�วแล้วก�รเข้�ม�มีบทบ�ทของเอมริก�ในประเทศก็มีทั้ง

ประโยชน์และโทษ ช�วล�วหล�ยกลุม่เลง็เหน็คว�มสำ�คญัของเงนิทีอ่เมรกิ�ช่วยเหลอืเพร�ะตัง้แต่ได้เอกร�ช

กจ็ำ�เป็นต้องดแูลตนเองและห�ร�ยได้เอง ซึง่รฐับ�ลยงัไม่มีประสทิธภิ�พพอทีจ่ะดแูลป�กท้องของประช�ชน

ของตนหรือค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รประเทศได้ เช่น เงินเดือนของทห�ร ตำ�รวจ ครู ลูกจ้�งรัฐ ที่ฝรั่งเศส 

เคยเปน็ผูร้บัผดิชอบจ�่ยให้ รฐับ�ลล�วไม่ส�ม�รถทีจ่ะดแูลจดัก�รได้ (Evans 2002) ส่วนช�วล�วบ�งสว่น

กย็งัคำ�นงึถงึคว�มเป็นเอกร�ชท่ีแท้จรงิของล�วโดยทีไ่ม่มชี�วตะวนัตกม�คอยชีน้ำ�นโยบ�ยก�รปกครองต่�งๆ  

ในประเทศ
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รูป 3. Mr. Charles Woodruff, Plenipotentiary of the U.S., hands over to Prime Minister Katay a cheque  
 for $1 million on 3 January 1955 (Evans 2002)

 

 สอดคล้องกบัก�รทำ�สงคร�มเยน็เพือ่ต่อต้�นอดุมก�รณ์สงัคมนยิมคอมมวินสิต์ของสหภ�พโซเวยีต 

ถึงแม้ว่�อเมริก�จะไม่เต็มใจในก�รลงทุนเงินจำ�นวนม�กที่จะช่วยล�วก็ต�ม เนื่องจ�กในคว�มเป็นจริงแล้ว

สำ�หรับสหรัฐฯ ถึงแม้ว่�จะตั้งอยู่ในภูมิศ�สตร์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อในลุ่มแม่นำ้�โขง (เริ่มต้ังแต่จีนตอนใต้ 

ผ่�นล�วตะวันออกและเวียดน�มเหนือ) ล�วเป็นเพียงประเทศเล็กๆ ท่ีไม่ค่อยมีบทบ�ทม�กนัก 

ในเชิงยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยอิทธิพลอำ�น�จเท่�ไรนัก (Pholsena 2006) นอกจ�กนี้ ฐ�นของสหรัฐฯ  

ในประเทศล�วเองก็แทบที่จะไม่มีบทบ�ทอะไรม�กนัก ก�รที่จะส่งบุคล�กรไปเพื่อทำ�ง�นบริห�ร 

จัดก�รปกครองก็เป็นเรื่องย�กเพร�ะเจ้�หน้�ที่อเมริกันเองก็ไม่อย�กที่จะต้องไปทำ�ง�นในที่ที่กันด�ร 

เช่นเดียวกัน อย่�งไรก็ต�มเมื่อมีหล�ยๆ ประเทศจดจ้องถึงก�รเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ในเวทีโลก สหรัฐฯ 

จึงถูกดึงเข้�ไปช่วยเหลือล�วอย่�งไม่มีท�งเลือก ในก�รนี้ ก�รช่วยเหลือของอเมริก�ในล�วมีหล�ยรูปแบบ

แต่รูปแบบหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดกิจกรรมก�รค้�และช่วยพัฒน�คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วอย่�งเห็นได้ชัด คือ 

ก�รตั้งค่�แลกเปลี่ยนคงที่เงินกีบเป็นดอลล่�ร์ ในอัตร� 35 ต่อ 1 โดยที่เป็นก�รตั้งมูลค่�ของเงินกีบสูงกว่�

คว�มเป็นจริงเพื่อช่วยล�ว (Evans 2002) โครงก�รช่วยเหลือนี้ทำ�ให้เครือค่�ยธุรกิจของทั้งช�วล�วชั้นนำ�

และกลุ่มประช�ชนที่มีเชื้อส�ยจีนรวมถึงพ่อค้�จีนรำ่�รวยเป็นกอบเป็นกำ�กันถ้วนหน้� แม้แต่พ่อค้�ไทยเอง

กไ็ด้รบัผลประโยชน์เช่นกนั โดยทีเ่ครอืข่�ยก�รค้�เพียงเปล่ียนผ่�นโอนย้�ยสินค้�ผ่�นล�วไปยงัไทยบ้�งหรือ
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ไทยม�ล�วบ้�งหรือจ�กล�วออกไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อกินส่วนต่�งของค่�เงิน ทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งร�ยได้

เป็นหล�ยล้�นดอลล่�ร์ภ�ยในไม่กีปี่ อย่�งไรกต็�ม โครงก�รนีไ้ด้ส้ินสดุลงในปี ค.ศ. 1958 เมือ่อเมริก�ยนืยนั 

ทีจ่ะลดมลูค่�ของเงินกบีลงต�มคว�มเป็นจรงิ กลุ่มทีไ่ด้รับผลประโยชน์แน่นอนไม่เหน็ด้วยและพย�ย�มต่อต้�น  

แต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่�งใด (Pholsena 2006) 

รูป 4. ในช่วงปี ค.ศ 1950s ล�วต้องพึ่งพ�คว�มช่วยเหลือจ�กสหรัฐอย่�งม�ก (Evans 2002)

 จ�กช่วงปล�ย ค.ศ 1950s สหรฐัฯ ก็ได้มบีทบ�ทในก�รปกครองล�วอย่�งเหน็ได้ชดั และถึงแม้ว่�

ล�วจะเป็นประเทศเล็กก็ต�ม สหรัฐอมริก�เองก็ยังมีคว�มกังวลถึงคว�มเป็นไปได้ที่ระบอบสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์ซึ่งมีสหภ�พโซเวียตเป็นผู้ผลักดัน จะกลืนกินเผยแพร่อุดมก�รณ์ของตนเป็นวงกว้�งม�กขึ้น  

ซึ่งอ�จเป็นผลกระทบแบบโดมิโน (Domino Effect) ลุกล�มถึงประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภ�ค

ตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม ทั้งนี้ ถึงแม้อเมริก�จะมีฐ�นยึดมั่นในล�วโดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กล�วฝั่งขว�

และรัฐบ�ลไทย ก�รเมืองภ�ยในล�วก็ยังมีคว�มขัดแย้งอย่�งต่อเนื่องโดยฝ่�ยประเทศล�วที่ได้รับ 

แรงสนบัสนนุจ�กกลุม่เวยีดมนิห์และกลุม่สงัคมนยิมคอมมวินสิต์โดยมจีีนเป็นหวั และในช่วงปี ค.ศ. 1960s 

สงคร�มเวียดน�ม (หรือสงคร�มอนิโดจนีครัง้ที ่2) กไ็ด้ปะทขุึน้ ทำ�ให้คว�มขดัแย้งในภูมภิ�คและในล�วเอง
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เข้มข้นขึน้อย่�งไม่ส�ม�รถหลกีเลีย่งได้ ในคว�มพย�ย�มทีจ่ะหยดุยัง้กลุม่อดุมก�รณ์สงัคมนยิมคอมมิวนสิต์

ที่เริ่มขย�ยตัวช่วงสงคร�มเวียดน�ม สหรัฐฯ ได้ให้ก�รสนับสนุนกองกำ�ลังเวียดน�มใต้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 

เพ่ือสู้รบกับท�งเหนือ (กลุ่มเวียดมินห์) เมื่อสงคร�มมีคว�มรุนแรงม�กข้ึนมีก�รเผชิญหน้�กันม�กข้ึน  

จนีและสหภ�พโซเวียตซึง่เป็นประเทศมห�อำ�น�จในเวล�นัน้ก็เริม่มกี�รเคล่ือนไหว ทัง้นี ้เนือ่งจ�กล�วตะวนัออก 

และเวยีดน�มเหนือมชี�ยแดนติดกนัถงึ 1,130 กโิลเมตร ทำ�ให้บรเิวณช�ยแดนของสองฝ่ังมคีว�มใกล้ชดิกัน  

ดังนั้น ทห�รเวียดมินห์จึงมักจะใช้เส้นท�งผ่�นบริเวณนี้ในก�รขับเคลื่อนกองกำ�ลังคอมมิวนิสต์เวียดน�ม

จ�กเหนือลงใต้เสมอ (Pholsena 2006) ทั้งนี้เส้นท�งที่ช่วยเชื่อมต่อเร่ิมต้นจ�กเวียดน�มเหนือลงใต ้

โดยผ่�นล�วและกัมพูช�นี้ มีชื่อว่�เส้นท�งโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh trail) ซึ่งตั้งขึ้นโดยฝ่�ยอเมริกันต�มชื่อ

ของประธ�น�ธิบดีเวียดน�มเหนือในตอนนั้น ปัจจุบันนี้กล�ยเป็นเส้นท�งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปแล้ว  

ด้วยส�เหตุท�งภูมิศ�สตร์นี้ กลุ่มเวียดมินห์จึงให้คว�มสำ�คัญกับบริเวณล�วตะวันออกเป็นอย่�งม�ก

รูป 5. เส้นท�งโฮจิมินห์ (Pholsena 2006)
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 อย่�งที่ได้กล่�วไว้เบื้องต้นในบทนำ� เนื่องจ�กกองทัพสหรัฐฯ มีคว�มสัมพันธ์อันดีกับไทยและ 

ล�วฝ่�ยขว� (ภ�ยใต้อุดมก�รณ์เสรีนิยมประช�ธิปไตย) จึงได้ตัดสินใจตั้งฐ�นท่ีมั่นสำ�หรับกำ�ลังทห�ร 

ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและตอนเหนือของล�ว ซึ่งเป็นบริเวณที่ส�ม�รถส่งเครื่องบินรบ 

ไปทำ�ก�รกระหนำ่�ยิงและจู ่โจมเวียดน�มเหนือ (ฐ�นที่ตั้งหลักของพวกล�วคอมมิวนิสต์) ได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ สหรัฐฯ ยังได้ทำ�ก�รกระหนำ่�ยิงบริเวณตะวันออกของล�วเพื่อที่จะหยุดยั้ง 

ก�รส่งกำ�ลังทห�รไปสู้รบท่ีเวียดน�มใต้ผ่�นเส้นท�งโฮจิมินห์อีกด้วย ทั้งนี้ ก�รสู้รบระหว่�งสหรัฐฯ และ

เวยีดน�มดำ�เนนิต่อไปจนถึงช่วงต้นของ ค.ศ. 1970s โดยบนพืน้สน�มรบกองกำ�ลงัประเทศล�วและพันมติร

เวียดน�มเหนือเร่ิมตรึงกำ�ลังได้ ทำ�ให้ทห�รอเมริกันถอยร่นเร่ือยม�โดยเฉพ�ะบริเวณเวียดน�มใต้ และ 

ในทีส่ดุในปี ค.ศ. 1973 ก�รสูร้บต่อต้�นกลุม่ประเทศล�วและเวยีดน�มเหนอืทีมี่สังคมนยิมคอมมวินสิต์จีน

และสหภ�พโซเวยีตเป็นแรงสนบัสนนุกจ็บลง ทำ�ให้ทห�รสหรัฐฯ เริม่ถอนทพัออกจ�กเวยีดน�ม ล�วและไทย  

ต�มลำ�ดับ ซึ่งต่อม�ไม่น�นกลุ่มล�วฝ่�ยขว�ก็ต้องยอมตกลงเซ็นสัญญ�หยุดยิงและจำ�นนต่อก�รปกครอง

ของอีกฝ่�ยอย่�งไร้เงื่อนไข ด้วยเหตุน้ี ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (The Lao People’s 

Democratic Republic) จงึได้กำ�เนดิขึน้เมือ่วนัที ่2 ธนัว�คม 1975 อย่�งทีไ่ด้กล่�วไว้แล้วในหวัข้อเบือ้งต้น  

(Evans 1998)

 



บทที่ 3 

กระแสโลกำภิวัตน์ และควำมสัมพันธ์ไทย-ลำว

เศรษฐกิจไทย-ลำวในยุคสังคมนิยม

 อย่�งทีไ่ด้นำ�เสนอในหวัข้อเบือ้งต้น คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วในช่วงก่อนหน้�ทีจ่ะมกี�รเปล่ียนแปลง

เมื่อวันที่ 2 ธันว�คม 1975 นั้นมีคว�มตึงเครียดอยู่ม�ก เนื่องจ�กไทยได้เข้�กับสหรัฐฯ และล�วฝ่�ยขว�

เพ่ือเข้�สกัดกั้นต่อสู้กระบวนก�รปฏิวัติล�วในสงคร�มเพื่อผลักดันอุดมก�รณ์เสรีนิยมประช�ธิปไตย 

ด้วยนโยบ�ยทัง้ท�งก�รเมอืงและเศรษฐกจิอย่�งชดัเจน ทำ�ให้ในช่วงนัน้คว�มรนุแรงได้ปร�กฏอยูเ่ป็นระยะๆ  

โดยเฉพ�ะช่วงท่ีมีก�รกระทบกระท่ังกันท�งทห�ร เหมือนอย�่งเช่นก�รปะทะระหว่�งสองฝ่�ยเมื่อวันที่  

17 พฤศจกิ�ยน ค.ศ. 1975 โดยเครือ่งบนิสูร้บและกำ�ลงัทห�รของล�วได้ระดมยงิเรอื น.ป.ข. ของไทยทีว่ิ่งเข้�ม� 

ในน่�นนำ้�ล�วจม 1 ลำ� ทำ�ให้ทห�รไทยเสียชีวิต 1 น�ย เหตุก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้รัฐบ�ลไทยประก�ศ 

ปิดช�ยแดนระหว่�งไทยกับล�วเมื่อวันท่ี 19 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 1975 (คิดจะเดต ม.ป.พ.) และแน่นอน 

เมือ่ฝ่�ยปฏวิติัล�วได้รับชยัชนะ (ภ�ยใต้อุดมก�รณ์สังคมนยิมคอมมวินสิต์) ส่ิงทีเ่กดิขึน้ก่อนก�รเปล่ียนแปลง

ก็ส่งผลให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-ล�วนั้นเต็มไปด้วยคว�มหว�ดระแวงและคว�มไม่ไว้ว�งใจต่อกัน  

ผนวกกบัคว�มแตกต่�งท�งก�รเมืองและระบอบก�รปกครอง จงึไม่แปลกใจเลยว่�พีน้่องไทย-ล�วจงึมอีคตต่ิอกนั  

ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ทั้งท�งด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยู่ในยุคที่ค่อนข้�งตำ่�ในช่วงเวล�นั้น

 เมื่อเวล�ผ่�นไป คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วก็ได้เริ่มคลี่คล�ยไปในท�งที่ดีขึ้น และไม่น�นรัฐบ�ลไทย

ก็ได้ประก�ศเปิดช�ยแดนอกีครัง้ทีด่่�นท่�บ่อและด่�นเสดจ็ จงัหวดัหนองค�ย จ�กนัน้ประเทศไทยกม็ท่ี�ที

เป็นมิตรกับล�วโดยรฐับ�ลไทยประส�นให้สม�ชกิผูแ้ทนร�ษฎรไทยเยีย่มเยอืนล�วอยูบ่่อยครัง้ จนท�งล�ว

ตอบรับท่�ทีมิตรภ�พนี้ด้วยก�รเชิญ ท่�นพิชัย รัตตกุล (รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ)  

ม�เยอืนล�วอย่�งเป็นท�งก�ร ซึง่ก�รเยอืนล�วคร้ังนีก้ส่็งผลดต่ีอคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งสองประเทศอย่�งม�ก  

ถือเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�มิตรภ�พต่อไปก็ว่�ได้ ในวันที่ 6 มกร�คม 1979 ไทย-ล�วได้มีก�ร 

ร่วมแถลงก�รณ์อย่�งเป็นท�งก�รครัง้แรกเกีย่วกบัก�รร่วมมอืสร้�งสนัตภิ�พ (กระทรวงก�รต่�งประเทศไทย 

1979) โดยมีหลักก�รสำ�คัญท�งปฏิบัติ 2 ประก�ร คือ หนึ่ง ละเว้นก�รคุกค�มหรือใช้กำ�ลังต่อกัน และ 

สอง จะไม่ยอมให้ประเทศอ่ืนใช้ดินแดนของตนเป็นฐ�นทัพเพื่อแทรกแซงคุกค�มกันและกัน ทั้งนี้  

ก�รแถลงก�รณ์นีย้งัมกี�รพดูถงึคว�มสำ�คญัของลุ่มแม่นำ�้โขงต่อสองประเทศโดยทัง้สองได้ให้คำ�มัน่สัญญ�ว่� 

จะช่วยกันปกปักรักษ�ลุ่มแม่นำ้�โขงรวมถึงบริเวณโดยรอบอย่�งดีที่สุดเนื่องจ�กถือว่�เป็นมรดกตกทอดม�
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แต่โบร�ณก�ลของประช�ชนท้ังสองฝั่ง โดยมีสิทธิเท่�เทียมกัน8 ข้อคว�มคำ�แถลงก�รณ์บ�งส่วนเกี่ยวกับ

ข้อตกลงที่กล่�วม�มีดังนี้

 “8. ด้วยความมั่นใจ... นายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ยืนยันที่จะพัฒนาความร่วมมือที่ดี 

ร่วมกัน... โดยเคร่งครัดกล่าวคือ... เคารพเอกราชอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วน 

ของกันและกัน... ยุติข้อขัดแย้งโดยทางสันติวิธีตามกฎบัตรสหประชาชาติบนพื้นฐาน

แห่งความเสมอภาค...

 9. นายกรัฐมนตรีท้ังสองได้ให้ค�ามั่นสัญญาว่าแต่ละฝ่ายไม่ยอมให้มีการใช้ดินแดน 

ของตนเป็นรากฐานเพื่อแทรกแซง คุกคาม รุกราน หรือเป็นที่ท�าลายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่า

ในรูปแบบไหนก็ตาม

 10. ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีท้ังสองยืนยันเจตจ�านงของท้ังสองฝ่ายท่ีจะด�าเนิน

การต่างๆ อันจะส่งผลให้แม่น�้าโขงส่วนที่เป็นชายแดนระหว่างประเทศทั้งสองให้เป็น

แม่น�้าแห่งสนัตภิาพ มติรภาพและให้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างแท้จรงิ...” (กระทรวงการต่าง

ประเทศไทย 1979)

 ตั้งแต่วันที่มีก�รแถลงก�รณ์ระหว่�งท้ังสองประเทศเป็นต้นม� คว�มสัมพันธ์ไทยล�วได้ม ี

ก�รพฒัน�ไปในท�งทีด่ขีึน้อย่�งต่อเนือ่ง โดยท�งรัฐบ�ลไทยได้มกี�รจัดโครงก�รต่�งๆ เพือ่ให้เกิดคว�มร่วมมอื 

ในหล�ยๆ ด้�น อ�ทิเช่น ก�รพัฒน�ในท�งวิช�ก�รผ่�นก�รพัฒน�บุคล�กรโดยเน้นก�รให้ทุนก�รศึกษ� 

ทั้งระดับปริญญ�ตรีและโท รวมทั้งก�รฝึกอบรมดูง�น ช่วยเหลือด้�นวัสดุอุปกรณ์ ส�ข�ก�รเกษตร  

ก�รศึกษ� และส�ธ�รณสุข (สำ�นักง�นคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ 2551) ส่วนท�งด้�น

เศรษฐกจิก�รค้� ซึง่นบัว่�จะเป็นคว�มร่วมมือหลกัสำ�หรับหล�ยฝ่�ยของคว�มสมัพนัธ์ไทย-ล�วในอน�คตนัน้  

รฐับ�ลไทยได้เน้นก�รพฒัน�ก�รค้�ข�ยบรเิวณช�ยแดนโดยเพิม่คว�มสะดวกและปลอดภยัสำ�หรบัประช�ชน

ในก�รค้�ข�ยแลกเปลี่ยนให้ม�กขึ้น เนื่องจ�กเมื่อย้อนมองกลับไปในอดีตนั้น ก�รค้�ข�ยระหว่�งไทย-ล�ว

ทีผ่่�นม�ส่วนม�กจะทำ�กนับรเิวณช�ยแดนซึง่จะเป็นรปูแบบของ “ประเพณญี�ตพิีน้่อง” ทำ�ให้มไิด้มกีฎเกณฑ์ 

บังคับต�ยตัว ส่งผลให้ประช�ชนของท้ังสองประเทศส�ม�รถซ้ือข�ยแลกเปล่ียนสินค้�บริก�รกันได้ง่�ย 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองของล�วไปสู่ระบอบสังคมนิยม (ค.ศ. 1975) ก่อให้เกิด 

คว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รพัฒน�ก�รค้�ข�ยในระดับรัฐต่อรัฐม�กข้ึน ซ่ึงสถ�นก�รณ์คว�มสัมพันธ ์

8 สำ�หรับแถลงก�รณ์ฉบบัเตม็ ส�ม�รถดูได้ที ่ภ�คผนวก ก. “แถลงก�รณ์ร่วมระหว่�งส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว 
 และร�ชอ�ณ�จักรไทยที่เวียงจันทน์ในวันที่ 6 เดือนมกร�คม ปี ค.ศ. 1979”
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หลังคว�มเปลี่ยนแปลงก็เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ก�รค้�ระหว่�งสองประเทศอยู่ไม่ใช่น้อย เนื่องจ�ก 

คว�มขัดแย้งระหว่�งกลุ่มอุดมก�รณ์ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงแรก สิ่งที่รัฐบ�ลไทยได้ตัดสินใจ

ทำ�ก็คือก�รเปิดจุดผ่�นแดนเพิ่มอีก 2 แห่ง โดยให้สิทธิกับช�วล�วในก�รแวะพักและใช้ท่�เรือร่วมกันได้ 

เพร�ะเล็งเห็นว่�บริเวณดังกล่�วมีก�รติดต่อค้�ข�ยม�ตั้งแต่อดีต ตั้งแต่นั้นม� คว�มสัมพันธ์ท�งด้�น

เศรษฐกิจระหว่�งสองประเทศก็ดูเหมือนจะมีคว�มชัดเจนม�กขึ้น กล่�วคือ ก�รค้�บริเวณช�ยแดน  

ด้วยเหตปัุจจยัสนับสนุนหล�ยๆ ประก�ร ไม่ว่�จะเป็นประวตัศิ�สตร์ก�รตดิต่อก�รค้�แบบประเพณญี�ตพิีน้่อง 

ที่มีม�ช้�น�น ก�รที่ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�วเป็นประเทศเดียวในโลกที่ส�ม�รถส่ือส�ร 

ติดต่อกับไทยได้โดยใช้ภ�ษ�ของตนเอง หรือก�รท่ีมีบริเวณพรมแดนติดต่อกันถึง 1,810 กิโลเมตร  

(ท�งบก 702 กิโลเมตร และท�งนำ้� 1,108 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นลักษณะก�รมีช�ยแดนร่วมที่ทำ�ให้สะดวก 

ต่อก�รตดิต่อซือ้ข�ย ดงัน้ัน ถึงแม้ว่�สถ�นก�รณ์ก�รเมอืงระหว่�งประเทศไทยกับส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตย

ประช�ชนล�วจะยังไม่สงบนิ่งและมีก�รเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบรวมถึงทิศท�งด้�นนโยบ�ย 

อยูบ่่อยครัง้ เร�ส�ม�รถสงัเกตได้ว่�คว�มสมัพันธ์ท�งเศรษฐกิจในบรเิวณช�ยแดนก็ยังมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง  

ซึ่งถือว่�เป็นพื้นฐ�นของก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองประเทศที่มีคว�มสำ�คัญยิ่ง (ตรีโชติ 2547)

 ในอดีตนั้น ระบบเศรษฐกิจของล�วนั้นไม่ได้มีคว�มสลับซับซ้อนอะไรม�กม�ย นับว่�เป็น 

แบบพึ่งพ�ตนเองก็ว่�ได้ (Self-Sufficient) กล่�วคือ เน้นก�รยังชีพเป็นหลัก โดยที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศ

ทั้งหมดผลิตขึ้นม�เพื่อบริโภค ทำ�ใช้เอง เพื่อเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และประช�กรทั่วไป ก�รเป็นเช่นนี้

อ�จจะเป็นเพร�ะภูมิศ�สตร์ของล�วที่เป็นประเทศปิด ไม่มีท�งออกท�งทะเลเหมือนเช่นประเทศอื่นๆ  

ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ให้ล�วเป็นเพียงท�งเชื่อมก�รค้�ระหว่�งจีนท�งตอนใต้กับภูมิภ�ค

เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ดงันัน้ ก�รค้�ข�ยกบัไทยจึงมคีว�มสำ�คญัอย่�งม�กในก�รดูแลป�กท้องของพีน้่อง

ช�วล�ว โดยเฉพ�ะในบริเวณแม่นำ้�โขง อย่�งท่ีทร�บกันดี ก�รปกครองของล�วนั้นมีก�รเปล่ียนแปลง 

อย่�งม�กในยุคสมัยท่ีเป็นเมืองข้ึนของฝรั่งเศส ทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจล�วก็ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะไปผูกติดกับนโยบ�ยฝรั่งเศส เนื่องจ�กท�งฝรั่งเศสเองได้มองเห็นว่� 

ระบบเศรษฐกจิล�วนัน้ยงัล้�หลงัอยูม่�ก ไม่ว่�จะเป็นก�รผลติหรอืช่องท�งก�รข�ยสนิค้� รวมถงึคว�มส�ม�รถ 

ทักษะของแรงง�นท่ีมี ฝรั่งเศสจึงเน้นเพียงก�รลงทุนระยะสั้นเนื่องจ�กต้องมีก�รลงทุนสูงห�กจะแก้ไข 

ปัญห�พื้นฐ�นทั้งหมด ก�รลงทุนระยะสั้นนั้นส�ม�รถช่วยฝรั่งเศสแสวงห�ประโยชน์ได้ด้วยเงินลงที่ทุนตำ่� 

ทั้งนี้ รัฐบ�ลฝรั่งเศสได้เน้นก�รลงทุนไปที่ก�รใช้ประโยชน์จ�กวัตถุดิบธรรมช�ติและแรงง�นพ้ืนฐ�น เช่น 

ก�รทำ�เหมืองดีบุกในแขวงคำ�ม่วน ก�รปลูกก�แฟในที่ร�บสูงบอละเวน (Bolovens) ซ่ึงยังทำ�กันอยู่ 

จนถงึปัจจุบนั นอกจ�กนี ้ฝร่ังเศสกย็งัมกี�รผลกัดนัก�รปลกูฝ่ินในล�วเพือ่เพิม่ร�ยได้จ�กก�รขดูรดีภ�ษฝ่ิีน

จ�กช�วล�วเทิงและล�วสูง ถึงแม้ดูเหมือนว่�ฝรั่งเศสจะเอ�รัดเอ�เปรียบล�วเป็นอย่�งม�ก ฝรั่งเศสก็ได้ 

ทำ�ประโยชน์ให้กบัช�วล�วหล�ยอย่�ง อ�ท ิก�รมบีทบ�ทในก�รช่วยว�งร�กฐ�นก�รตดิต่อสือ่ส�รคมน�คม

ที่มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจล�วในอน�คตอย่�งม�ก (พุฒิโชติ 2547)
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 ภ�ยหลังจ�กก�รได้รับเอกร�ชจ�กฝร่ังเศส ก�รเข้�สู่ก�รพัฒน�เศรษฐกิจก�รเมืองของล�ว 

ก็ยังประสบอุปสรรคปัญห�หล�ยๆ อย่�ง ไม่ว่�จะเป็นคว�มแตกแยกในอุดมก�รณ์ภ�ยในประเทศ 

จ�กหล�ยๆ ฝ่�ยและก�รเข้�ม�มีบทบ�ทของสหรัฐฯ ในช่วงสงคร�มเย็นอย่�งที่ได้วิเคร�ะห์เอ�ไว้แล้ว 

ในหัวข้อเบื้องต้น ทั้งน้ี ก�รได้เอกร�ชของล�วผ่�นก�รประชุมสันติภ�พอินโดจีนน�น�ช�ติที่กรุงเจนีว� 

น้ันเปรยีบได้เหมอืนด�บสองคม เพร�ะในท�งหนึง่ถงึแม้ล�วจะได้รบัเอกร�ชกลบัคนืม� เนือ่งจ�กทีป่ระชมุ

ได้รับเงื่อนไขของฝ่�ยประเทศล�วโดยรับรองสถ�นภ�พก�รเมืองของฝ่�ยกระบวนก�รประเทศล�ว (ซึ่งอยู่

ในค่�ยสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ของสหภ�พโซเวยีต) รวมถงึประก�ศให้ประเทศต่�งๆ เค�รพในอำ�น�จอธปิไตย

ของกลุ่มประเทศล�วในล�วด้วย พร้อมให้สิทธิในก�รเลือกต้ังเสมอกับกลุ่มอื่น ท้ังนี้ ก�รได้รับเอกร�ช 

ผ่�นสนธิสัญญ�นี้ของล�วพร้อมด้วยข้อรับรองอย่�งที่กล่�วม� ทำ�ให้สหรัฐฯ ไม่พอใจอยู่ไม่น้อย เนื่องด้วย

ข้อตกลงสำ�หรับสหรัฐฯ เองนั้นถือว่�เป็นก�รให้ท้�ยและเป็นชัยชนะของค่�ยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 

ของสหภ�พโซเวียต ซึง่สหรัฐฯ เกรงว่�ถ้�ยนิยอมในข้อตกลง ฝ่�ยคอมมิวนสิต์ล�วอ�จจะชนะในก�รเลอืกตัง้  

(เช่นเดียวกับในกรณีของเชโกสโลว�เกีย ค.ศ. 1949) ทำ�ให้เหิมเกริมและขย�ยขอบเขตอำ�น�จม�กยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตนุี ้สหรฐัอเมรกิ�จงึได้เข้�ร่วมกบัล�วฝ่�ยขว�ตัง้กองกำ�ลงัทัง้ท�งล�วเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของไทย

 จ�กนั้น เพร�ะเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รมีส่วนร่วมในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในก�ร

ผลักดันอุดมก�รณ์เสรีนิยม ในปี ค.ศ. 1954 สหรัฐฯ ก็ได้มีก�รก่อตั้ง “กลุ่มพันธมิตรทห�รองค์ก�ร 

สนธสัิญญ�ป้องกนัเอเชยี หรอื “ซโีต” (SEATO–Southeast Asia Treaty Organization)” เพือ่เรยีกร้องให้ 

เวียดน�ม ล�ว กัมพูช�ได้เข้�ร่วมเป็นประเทศในอ�รักข�ของสนธิสัญญ�และสนับสนุนก�รก่อต้ังรัฐบ�ล

เสรีนิยมเพื่อต่อต้�นคอมมิวนิสต์ ก�รทำ�เช่นนี้ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้คว�มตึงเครียดท�งก�รเมืองระหว่�ง

สองฝ่�ยมห�อำ�น�จทวคีณูม�กขึน้ สำ�หรบัไทยเอง ในช่วงทีส่หรฐัฯ ได้เข้�ม�แทรกแซงล�ว ไทยก็ได้อยูเ่คยีงข้�ง 

สหรัฐฯ มีบทบ�ทสนับสนุนโดยเฉพ�ะในท�งทห�รและได้เข้�ร่วมเซ็นสนธิสัญญ� “ซีโต” ด้วยเหตุท่ีว่� 

ท�งรัฐบ�ลไทยเกรงว่�คอมมิวนิสต์ในล�วที่มีอ�ณ�เขตใกล้ชิดกับไทยนั้นจะรุกคืบแพร่ขย�ยเข้�ม�ในไทย 

คว�มร่วมมอืท�งก�รทตูผ่�นสนธสิญัญ� “ซโีต” นี ้ได้สะท้อนให้เหน็ถงึบทบ�ทของมห�อำ�น�จอย่�งอเมริก�

ในคว�มขดัแย้งระหว่�งคว�มสมัพนัธ์ของประเทศในภมูภิ�คค่อนข้�งชดัเจน เช่น ในกรณคีว�มขดัแย้งไทย-ล�ว  

ณ หมู่บ้�นร่มเกล้� (สิ้นสุด 19 กุมภ�พันธ์ 1988) ซึ่งนับเป็นสงคร�มระหว่�งไทย-ล�วยุคใหม่ที่รุนแรงที่สุด 
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ปัญหำควำมขัดแย้งไทย-ลำว กรณีบ้ำนร่มเกล้ำ

 หลงัจ�กฝ่�ยประเทศล�วได้รบัชยัชนะอย่�งสมบรูณ์ภ�ยใต้ก�รนำ�ของพรรคประช�ชนปฏวิตัลิ�ว 

(The Lao People’s Revolutionary Party) โดยมท่ี�นไกสอน พมวิห�น เป็นผูน้ำ� (เมตต�รกิ�นนท์ 2548)  

และได้สถ�ปน�ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (The Lao People’s Democratic Republic) 

เมื่อวันที่ 2 ธันว�คม ค.ศ. 1975 รัฐบ�ลสหรัฐฯ ก็ได้เริ่มลดคว�มช่วยเหลือท�งด้�นก�รเงินกับล�วโดยยุติ

กองทนุสนบัสนุนต่�งๆ รัฐบ�ลล�วท่ีก่อต้ังใหม่ท่ีถึงแม้จะยงัมคีว�มระแวงต่อรัฐบ�ลไทยซ่ึงก่อนหน้�ได้เข้�ร่วม 

กระบวนก�รล้มล้�งระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในล�วกับอเมริก� ล�วก็เร่ิมจำ�เป็นต้องหันม�พัฒน�

เศรษฐกิจของตน ซึ่งก�รค้�ข�ยกับประเทศไทยเป็นหนึ่งช่องท�งที่สำ�คัญที่สุดส่งผลให้คว�มสัมพันธ์ของ 

ทัง้สองประเทศเริม่มแีนวโน้มไปในทิศท�งทีดี่อย่�งต่อเน่ือง อย่�งไรกต็�ม เน่ืองด้วยอดีตไทย-ล�วทีม่กี�รสู้รบ 

กันม�ย�วน�นและคว�มรู้สึกของช�วล�วที่ถูกช�วไทยกดขี่ข่มเหงม�ช้�น�น ก็ทำ�ให้ทั้งสองยังมีก�ร 

กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพ�ะในบริเวณเขตช�ยแดน

 คว�มขัดแย้ง ณ หมู่บ้�นร่มเกล้� อำ�เภอช�ติตระก�ร จังหวัดพิษณุโลก ในช่วง เดือนพฤษภ�คม 

ปี ค.ศ. 1987 ถึง 19 กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1988 นับเป็นสงคร�มระหว่�งไทย-ล�วยุคใหม่ที่รุนแรงและ 

มีคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วอย่�งยิ่ง ต�มบันทึกประวัติศ�สตร์ ส�เหตุที่ก�รสู้รบนี้ 

เกดิขึน้นัน้ไม่ชดัแจ้งแต่หล�ยฝ่�ยได้มสีมมตุฐิ�นไว้ว่�เกดิขึน้จ�กก�รทีพ่่อค้�ไม้ไทยได้แอบลักลอบไปตัดไม้

ในล�วและเกิดก�รขัดแย้งผลประโยชน์กับเจ้�หน้�ที่ล�วที่รู้เห็นด้วย จนทำ�ให้มีก�รแก้แค้นส่งกองกำ�ลัง 

เข้�ยิงกันจนทำ�ให้ศึกร่มเกล้�ระหว่�งไทย-ล�วปะทุขึ้น ต�มก�รวิเคร�ะห์ในมุมมองของคว�มขัดแย้ง 

ในภูมิภ�คต�มคว�มเป็นจริงในช่วงเวล�นั้น เหตุท่ีทำ�ให้ศึกคร้ังนี้กล�ยเป็นศึกใหญ่นั้นคงไม่ใช่แค่เพียง 

ก�รปฏิบตักิ�รล้�งแค้นของคนกลุม่หนึง่แต่อย่�งใด ท่�ทขีองล�วทีม่กี�รส่งทห�รเข้�ม�แถบบรเิวณร่มเกล้�

เป็นก�รใหญ่และยังมกี�รกกัตนุอ�วุธยทุโธปกรณ์ส่อให้เหน็ถงึก�รเตรยีมก�รเพือ่ทำ�ศกึใหญ่กบัไทย ซึง่ไทยเอง 

มองว่�ก�รทำ�เช่นนี้เป็นกลอุบ�ยของแผนก�รรบท�งก�รเมืองที่มีเวียดน�มชักใยอยู่เบื้องหลัง เพื่อใช้ล�ว

กดดันไทยเพิ่มอีกด้�นหนึ่งจ�กท่ีมีปัญห�อยู่แล้วเดิมในยุทธก�ร “ช่องบก” ซ่ึงเป็นปัญห�คว�มขัดแย้ง 

บนพื้นที่เนิน 408 และเนิน 382 โดยที่กองกำ�ลังเวียดน�มได้บุกรุกเข้�ม�ในเขตแดนไทยเพื่อหวังดินแดน 

แต่กองทัพไทยก็ส�ม�รถรุกไล่ผลักดันกำ�ลังเวียดน�มออกไปได้อย่�งหนักหน่วง9 (อินทปันตี, มั่นคงดี, and 

พิสุทธิพันธุ์ 2531) ศึกร่มเกล้�ได้ดำ�เนินต่อไป เพิ่มคว�มรุนแรงทวีคูณโดยที่กองทัพล�วได้มีคว�มพย�ย�ม

9 สถ�นก�รณทืี ่“ช่องบก” และ “ร่มเกล้�” มคีว�มใกล้ชดิและเช่ือมโยงกนัม�ก ซึง่ท�งกองทพัไทยทร�บด ีแต่ไม่ส�ม�รถ 
 ประก�ศต่อส�ธ�รณชนได้เนื่องจ�กเป็นม�รย�ทท�งก�รทูต ทำ�ให้ประช�ชนไทยส่วนใหญ่มีอคติกับช�วล�วม�กขึ้น 
 หลังเสร็จสิ้นศึกร่มเกล้�
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รกุลำ�้ผลักดนัเข้�ม�ในขอบเขตไทยตลอดเวล� ทัง้นี ้ไทยจึงได้ยกระดบัก�รตอบโต้โดยก�รระดมส�ดกระสนุ

พร้อมส่งเครือ่งบินไอพ่น F5E ของกองทพัถล่มระเบดิฐ�นท่ีมัน่ของทห�รล�วซำ�้แล้วซำ�้เล่� ซึง่ล�วกต็อบโต้

อย่�งเหนียวแน่น ณ เนิน 1428 จนเวล�ได้ผ่�นไปหล�ยเดือนทำ�ให้กองทัพล�วมีคว�มเสียห�ยอย่�งหนัก

กำ�ลังใจเริ่มถดถอย กองทัพไทยก็เริ่มถือไพ่เหนือกว่� ทำ�ให้คณะผู้แทนทห�รไทย-ล�วได้ประก�ศหยุดยิง

ร่วมกันในวันท่ี 17 กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1988 ซึ่งอันเป็นที่ส้ินสุดของศึกร่มเกล้� ก�รประก�ศหยุดยิงคร้ังนี้ 

มข้ีอสงัเกตและข้อกงัข�ม�กม�ยว่�ทำ�ไมไทยท้ังๆ ท่ีกำ�ลังจะรบชนะและส�ม�รถทำ�ล�ยล้�งกองทัพทห�รล�ว 

หรือแม้แต่จะบุกข้�มไปฝั่งล�วเพื่อจะยึดเอ�ไชยบุรีกลับม�ก็ย่อมทำ�ได้ แต่ทำ�ไมจึงไม่ทำ�พร้อมยอมเจรจ�

หยดุยิงจนได้ข้อสรปุร่วมกับกองทพัล�ว ในง�นวจิยัน้ี ผูเ้ขยีนจะไม่ลงละเอยีดถงึเหตผุลซึง่ผูอ่้�นส�ม�รถอ่�น 

ต�มบรรณ�นุกรมท้�ยบทได้ แต่โดยสรุป เหตุผลหลักๆ ที่นักวิช�ก�รหล�ยฝ่�ยได้ให้คว�มเห็นไว้ 

คล้�ยคลึงกันคือ หนึ่ง เป้�หม�ยก�รรบของไทยเป็นเพียงก�รปกป้องดินแดนของตนเท่�นั้น สอง ฝ่�ยล�ว

ได้แสดงท่�ทขีอเจรจ�ซึง่ทำ�ให้ไทยมข้ีอได้เปรียบหล�ยๆ ประก�ร ส�ม ไทยเองกำ�ลังพย�ย�มผลักดันตนเอง

เข้�สูป่ระช�คมโลกเพือ่สร้�งคว�มสมัพนัธ์อนัดกีบักลุ่มประเทศมห�อำ�น�จเพือ่พฒัน�เศรษฐกจิ (Pholsena  

2006; Evans 1998; อนิทปันตี, มัน่คงด,ี and พสิทุธพินัธ์ุ 2531) ในข้อส�มนีเ้องทีมี่คว�มน่�สนใจอย่�งม�ก 

ในเชิงของคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วผ่�นบทบ�ทของคว�มร่วมมือในระดับภูมิภ�คท้ังกับมห�อำ�น�จและ 

ประเทศอืน่ๆ เอง โดยจ�กหลกัฐ�นวรรณกรรมเชงิประวตัศิ�สตร์ในช่วงศกึร่มเกล้� มห�อำ�น�จอย่�งสหรฐัฯ 

ก็ได้แสดงท่�ทีอย่�งมีนัยสำ�คัญผ่�นก�รแถลงก�รณ์หรือก�รติดต่อสื่อส�รท�งก�รทูต

 ในกรณีร่มเกล้�นี้ เป็นที่น่�สังเกตถึงบทบ�ทของสหรัฐฯ ในฐ�นะผู้นำ�แห่งค่�ยโลกเสรี เนื่องจ�ก

สหรัฐอเมริก�และไทยได้ลงน�มในสนธิสัญญ�ร่วมป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “ซีโต”  

(SEATO–Southeast Asia Treaty Organization) มสี�ระสำ�คญัคอืข้อตกลงท่ีว่�ด้วยก�รช่วยเหลือในกรณี

ทีป่ระเทศภ�คถีกูรกุร�นจ�กประเทศทีอ่ยู่นอกภ�คสีม�ชกิ รวมถงึก�รร่วมกนัปกป้องอธปิไตยของดินแดน

ประเทศภ�คีนั้นๆ (McMahon 1999) ดังนั้น สนธิสัญญ�ซีโตที่ไทยกับอเมริก�ทำ�ข้อตกลงกันจึงส�ม�รถ

ตีคว�มได้ว่�ประเทศภ�คีอย่�งอเมริก�จะช่วยเหลือประเทศไทยต่อเมื่อประเทศไทยถูกรุกร�นเท่�นั้น  

ซึ่งหม�ยคว�มว่�ประเทศไทยจะไม่ได้รับก�รช่วยเหลือจ�กอเมริก�เลยถ้�ไทยเป็นฝ่�ยทำ�สงคร�มรุกร�น

ประเทศภ�ยนอกภ�คี
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รปู 6. สนธสิญัญ�ร่วมป้องกันแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (The National Archives and Records Administration 2015) 

 หลักก�รนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ของไทยในกรณีก�รสู้รบที่ร่มเกล้� โดยในเวล�นั้นคำ�นึง 

ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจ�กสนธิสัญญ�ซีโต กองทัพไทย ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้

จำ�กัดขอบเขตก�รสู้รบร่มเกล้�ให้อยู่ในขอบเขต พื้นที่ของไทย เพื่อให้เป็นสงคร�มปกป้องดินแดนไทย 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รจำ�กดัขอบเขตของไทยเพือ่หวงัประโยชน์จ�กสนธสิญัญ�กม็ไิด้เป็นผล เมือ่อเมรกิ�มท่ี�ท�ง

นิ่งเฉยต่อสถ�นก�รณ์และมิได้ช่วยเหลือแต่อย่�งใด อย่�งไรก็ต�ม เมื่อพิจ�รณ�เชิงลึกแล้ว กรณีปัญห� 

ร่มเกล้�ที่มีก�รกระทบกระท่ังระหว่�งกองกำ�ลังไทยกับล�วนี้ ถึงแม้ว่�สหรัฐอเมริก�จะมีท่�ท�งนิ่งเฉย 

อย่�งทีไ่ด้กล่�วม�เบ้ืองต้น และมไิด้ส่งกองกำ�ลงัสนบัสนนุช่วยเหลอืกองทพัไทยในก�รสูร้บปกป้องดนิแดน

จ�กก�รรุกร�นของล�วโดยตรง สหรัฐฯ ได้แสดงท่�ทีให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเมืองก�รทูตกับไทยอย่�งมี

นัยสำ�คัญ ซึ่งแน่นอนห�กมองผิวเผินต�มทัศนะคติของประช�ชนท่ัวไปก็จะไม่ส�ม�รถรับรู้ถึงคว�มสำ�คัญ

ในก�รสนับสนุนเช่นนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับคว�มคืบหน้�เกี่ยวกับกรณีขัดแย้งไทยล�ว ณ ร่มเกล้� ต�มหลักฐ�น

จ�กกระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐอเมริก� เมื่อวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2531 (1988) สหรัฐฯ ได้มีท่�ที

สนับสนุนฝ่�ยกองทัพไทยโดยออกแถลงก�รณ์ดังนี้ 
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 “สหรฐัอเมรกิาและประเทศไทยเป็นภาคสีญัญาด้านความมัน่คงร่วมกนั เป็นประเทศ 

คู ่ค้าท่ีส�าคัญและสหรัฐฯ กับประเทศไทยต่างร่วมมือกันแสวงหาสันติภาพและ 

ความมั่นคงในภูมิภาคนี้ ด้วยเหตุนี้และด้วยเหตุที่สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

เป็นมิตรกันมาเป็นเวลายาวนาน สหรัฐฯ จึงมีความเสียใจอย่างสุดซ้ึงต่อทหารและ

พลเรือนไทยที่เสียชีวิตและได้รับความบาดเจ็บจากการสู้รบเพื่อประเทศชาติที่บริเวณ

ชายแดนไทยลาว สหรัฐฯ เข้าใจดีถึงความต้องการของประชาชนชาวไทย ที่จะปกป้อง 

และรกัษาแผ่นดนิของตน สหรฐัฯ ยงัคงเชือ่ว่าสถานการณ์ขัดแย้งเช่นนีค้วรจะตกลงกันได้  

โดยสนัตวิธิ ีสหรฐัฯ จงึยินดทีีท่ัง้ประเทศไทยและลาวได้แถลงว่าพร้อมท่ีจะท�าการเจรจา

เพื่อตกลงกันโดยสันติวิธี สหรัฐฯ ยังคงมีความเป็นห่วงกังวลอย่างไม่เปลี่ยนแปลงต่อ 

การคุกคามทางความมั่นคงต่อประเทศไทยและได้ด�าเนินการหารือกับรัฐบาลไทยอยู่ 

ถึงวิถีทางที่สหรัฐจะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยได้” (อินทปันตี, มั่นคงดี, and  

พิสุทธิพันธุ์ 2531)

 จ�กก�รคำ�แถลงก�รณ์ของกระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐอเมริก� เมื่อวิเคร�ะห์ผ่�นมุมมอง

เทคนคิท�งก�รเมอืงก�รทูตถึงบทบ�ทของสหรัฐฯ ทีแ่สดงออกไปนัน้ ทำ�ให้เห็นถงึคว�มรบัผดิชอบทีส่หรฐัฯ 

มีต่อสนธิสัญญ�ซีโต ถึงแม้สำ�หรับคนทั่วไปอ�จจะฟังดูว่�มห�อำ�น�จยักษ์ใหญ่ตัวนี้ได้ดูอ่อนแรงและ 

ไม่มีก�รแสดงพลังของช�ติมห�อำ�น�จแต่อย่�งใด ทั้งนี้ คำ�แถลงก�รณ์นี้ของสหรัฐอเมริก� นอกจ�กจะ

ยืนยันถึงคว�มศักดิ์สิทธิ์ของสัญญ�ซีโตแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจก�รค้�ระหว่�ง

สหรัฐอเมริก�กับประเทศไทยด้วย ซ่ึงในมุมมองของรัฐบ�ลไทยเองมีประโยชน์และคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง 

(วอร์นเนอร์ 2545)

 กรณีคว�มขัดแย้งไทย-ล�ว ณ หมู่บ้�นร่มเกล้�นี้ไม่เพียงได้ทำ�ให้เห็นถึงบทบ�ทของสหรัฐฯ  

ที่เป็นมิตรกับประเทศไทยผ่�นสนธิสัญญ�ซีโตแล้ว ก็ยังสะท้อนถึงจุดยืนของอีกค่�ยมห�อำ�น�จอีกด้วย  

ต�มหลักฐ�นประวัติศ�สตร์ ในคว�มเป็นจริงแล้วสหภ�พโซเวียตเป็นช�ติแรกท่ีได้ประก�ศท่�ทีต่อปัญห�

ข้อพพิ�ทระหว่�งไทย-ล�ว ณ บรเิวณช�ยแดนบ้�นร่มเกล้� โดยทีไ่ด้เรียกร้องให้ไทยและล�วเจรจ�แก้ปัญห�

ด้วยสันติวิธี ด้วยคำ�แถลงก�รณ์นี้
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 “การขยายตัวของการปฏิบัติการทางทหารอาจไม่เพียงน�าไปสู่ความเสื่อมทราม 

โดยพลันระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวเท่านั้น หากแต่จะท�าให้สถานกรณ์ 

ทั้งมวลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พลอยเลวร้ายหนักไปอีกด้วย... [สหภาพโซเวียต]  

มีความเสียใจท่ีกระทบกระท่ังทางชายแดนดังกล่าวนี้ เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที ่

ก�าลงัเกดิข้ึนในขณะท่ีมลีูท่างอนัสดใสอย่างจรงิแท้ส�าหรบัการท�าข้อตกลงในภูมภิาคนี”้ 

(อินทปันตี, มั่นคงดี, and พิสุทธิพันธุ์ 2531)

 ก�รที่กระทรวงก�รต่�งประเทศของสหภ�พโซเวียตได้ออกม�แถลงก�รณ์เช่นนี้ ถือเป็นผลอันดี

สำ�หรับไทยอย่�งม�ก เพร�ะคำ�แถลงก�รณ์นี้เสมือนกับพี่ใหญ่ได้กำ�ลังบอกน้องให้หยุดก�รเคลื่อนไหว

ท�งก�รทห�รเพื่อเริ่มก�รเจรจ�อย่�งสันติ คำ�แถลงก�รณ์นี้ในช่วงน้ันถือเป็นเรื่องที่แปลกม�ก เนื่องจ�ก

ก่อนหน้�นี้ สหภ�พโซเวียตมีท่�ทีแข็งกร้�วในคว�มขัดแย้งต่�งๆ บนเวทีโลกอย่�งเห็นได้ชัด เนื่องจ�กก่อน

หน้�กรณีร่มเกล้�สหภ�พโซเวียตไม่เคยที่จะเรียกร้องให้มีก�รเจรจ�ใดๆ ไม่ว่�จะเป็นกรณีก�รสู้รบระหว่�ง

เวียดน�มเหนือกับเวียดน�มใต้ในช่วงที่เวียดน�มเหนือบุกลงใต้เพื่อยึดครองอำ�น�จ หรือระหว่�งเวียดน�ม

กบักัมพชู�ทีรั่ฐบ�ลฮ�นอยส่งกองทัพเพือ่บกุยดึกมัพชู�กต็�ม แน่นอน ถึงแม้ว่�ศกึสงคร�ม ณ ร่มเกล้�ครัง้น้ี 

ในก�รวิเคร�ะห์เชิงลึกจะมิได้เป็นเพียงคว�มขัดแย้งระหว่�งไทย-ล�วโดยตรง แต่มีเวียดน�มที่มีท่�ทีดื้อดึง 

ต่อปัญห�ขัดแย้งเข้�ม�เกี่ยวข้องด้วย ทำ�ให้ก�รเจรจ�ยุติก�รสู้รบเป็นไปได้ย�กอย่�งที่กล่�วไปเบื้องต้น  

แต่เมือ่มีพีใ่หญ่ซึง่ถอืเป็นผูน้ำ�ในค่�ยสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ถงึกบัออกโรงเรียกร้องให้มกี�รเจรจ�อย่�งสนัติ 

เวียดน�มซ่ึงถือว่�เป็นผู้น้องหรือผู้ต�มก็จำ�เป็นต้องเชื่อฟังและไม่กล้�ที่จะขัดขว�งก�รเจรจ�เพื่อหยุดยิง

ระหว่�งไทยกับล�วแต่อย่�งใด



278 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รูป 7. U.S. President Ronald Reagan and Soviet President Mikhail Gorbachev sign the INF Treaty,  

 8 December 1987 (Pifer 2014)

 

 ท่�ทีของมห�อำ�น�จต่อกรณีคว�มขัดแย้งไทย-ล�ว ณ ร่มเกล้�นี้ ถึงแม้ว่�จะเป็นจุดเล็กและ 

ในคว�มเป็นจริงแล้วไร้ซึ่งคว�มหม�ยท�งยุทธศ�สตร์ก�รเมืองก�รทห�ร แต่ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว 

มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง เนื่องจ�กก่อนหน้�กรณีร่มเกล้�ได้ปะทุขึ้นนั้น เลข�ธิก�รพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต

ได้เดินท�งไปสหรัฐอเมริก�เพื่อประชุมสุดยอดเพื่อลงน�มสนธิสัญญ�กำ�จัดกองกำ�ลังขีปน�วุธนิวเคลียร ์

พิสัยกล�ง (The Treaty of Eliminating Intermediate-Range Nuclear Forces–INF) เมื่อวันท่ี  

8 ธนัว�คม ค.ศ. 1987 (U.S. Department of State 2015b) ซึง่ถอืว่�เป็นก�รร่วมมอืแรกๆ ของท้ังสองฝ่�ย 

หลงัจ�กมกี�รแก่งแย่งแข่งขนัท�งอุดมก�รณ์คว�มคดิม�อย่�งช้�น�น ผ่�นกลยทุธ์ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รสูร้บ 

ท�งทห�รหรือก�รสร้�งสนธิสัญญ�ต่�งๆ เพื่อห�พันธมิตร ด้วยเหตุนี้ เร�ส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้ว่�ก�รที ่

ทัง้สองฝ่�ยมีท่�ทีประนปีระนอมโดยเฉพ�ะสหภ�พโซเวยีตทีไ่ม่ยอมแถลงก�รณ์เข้�ร่วมกับล�วและเวยีดน�ม

ทีเ่ป็นประเทศในค่�ยสงัคมนยิมคอมมวินิสต์ของตนและผลกัดันก�รเจรจ�โดยสนัติวธีินัน้ อ�จจะเป็นเพร�ะ 

สหภ�พโซเวยีตและสหรฐัอเมรกิ�อยูใ่นช่วงเร่งคว�มสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนับนเวทีก�รเมอืงโลกกเ็ป็นได้ ด้วยเหตุน้ี  

จึงไม่น่�แปลกใจเลยท่ีเมื่อประเทศมห�อำ�น�จท้ังสองเร่ิมหันหน้�คุยกันได้ จะทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ไทยกับล�วและประเทศต่�งๆ ในภมูภิ�คได้มกี�รหนัเหเปลีย่นแปลงจ�กคว�มตงึเครยีดม�สูค่ว�มผ่อนคล�ย  

โดยช่วงระยะปี ค.ศ. 1990s เป็นต้นม� จะเห็นได้ชัดว่�คว�มสัมพันธ์ในภูมิภ�คนั้นเริ่มเปลี่ยนจ�กสน�มรบ

ม�เป็นสน�มก�รค้�อย่�งเห็นได้ชัด



บทที่ 4 

ควำมสัมพันธ์ไทย-ลำว สู่ตลำดกำรค้ำอินโดจีน

เศรษฐกิจกำรค้ำ และควำมสัมพันธ์ไทย-ลำว

 หลงัคว�มขัดแย้งระหว่�งไทย-ล�ว ณ บ้�นร่มเกล้�ได้ส้ินสุดลง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งท้ังสองประเทศ 

ก็ดีขึ้นต�มลำ�ดับ แนบขน�นกับก�รพัฒน�สัมพันธไมตรีระหว่�งสหภ�พโซเวียตและสหรัฐอเมริก� ทั้งนี้  

ก�รเห็นพ้องต้องกันของประเทศในภูมิภ�คโดยมีคว�มเห็นชอบจ�กเวทีระหว่�งประเทศรวมถึงผู้นำ� 

จ�กประเทศมห�อำ�น�จต่�งๆ ทีจ่ะเปลีย่นนโยบ�ยสน�มรบอนิโดจีนสู่ตล�ดก�รค้�น้ัน ส่งผลให้มีก�รขย�ยตัว 

ท�งก�รค้�อย่�งชัดเจนโดยก่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเศรษฐกิจไทย-ล�วในรูปแบบต่�งๆ เช่น  

ก�รลงทุน ก�รเงิน ก�รท่องเที่ยว ก�รคมน�คม ก�รไฟฟ้� เป็นต้น (Kalinovsky and Radchenko 2011)

ทัง้น้ี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1986 ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�วได้เริม่ปฏริปูระบบเศรษฐกิจเสร ีโดยก�รใช้  

“นโยบ�ยจนิตน�ก�รใหม่” (NEM : New Economic Mechanism) ซ่ึงมกี�รเน้นคว�มสำ�คญัของระบบร�ค� 

ที่เป็นไปต�มกลไกตล�ดซ่ึงรัฐบ�ลล�วจะไม่เข้�ร่วมหรือแข่งขันในท�งก�รค้� รวมถึงก�รไม่เข้�แทรกแซง

ในธุรกิจต่�งๆ ห�กเพียงแต่เป็นผู้ส่งเสริมภ�คเอกชนให้มีอิสรภ�พในก�รค้�ม�กท่ีสุด ในกรณีรัฐวิส�หกิจ 

ที่ไม่มีประสิทธิภ�พนั้น รัฐบ�ลล�วได้พย�ย�มแก้ไขปัญห�ด้วยก�รแปรรูปให้ฝ่�ยเอกชนเข้�ม�ดูแลแทน 

นอกจ�กนี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1990s ก�รตัดคว�มช่วยเหลือจ�กสหภ�พโซเวียตเนื่องม�จ�กก�รล่มสล�ย 

ของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศยุโรปตะวันออก ทำ�ให้ล�วอยู่ในที่นั่งลำ�บ�กต้องรับภ�ระในก�รดูแล

เศรษฐกิจที่บอบบ�งของตนอย่�งหนักหน่วง ทำ�ให้ล�วต้องหันม�สร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้� 

กับประเทศไทย จีน และสหรัฐอเมริก�ม�กขึ้น (กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 2557) ดังนั้น ตั้งแต ่

ต้นปี ค.ศ. 1990s เป็นต้นม� คว�มสมัพนัธ์ท�งก�รค้�เศรษฐกจิก็ได้เจรญิเตบิโตอย่�งต่อเนือ่ง โดยมรีฐับ�ล

จนีและสหรฐัฯ เป็นคูค้่�สำ�คญัอกีต่อหนึง่ จงึไม่แปลกใจเลยทีเ่มือ่ดูสถติิแล้วจะพบว่� ปี ค.ศ. 2010 ประเทศ

ที่ล�วส่งออกม�กที่สุดคือไทยโดยคิดเป็น 69.13%10 โดยที่สินค้�ที่ส่งออก ได้แก่ แร่ธ�ตุ (59.22%), สินค้�

อุตส�หกรรมและหัตถกรรม (21.53%), ไฟฟ้� (7.43%), สินค้�กสิกรรมและสัตว์เลี้ยง (4.61%), ไม้และ 

ผลติภัณฑ์ไม้ (4.54%), เพชร (2.12%) ของป่�ของดง (0.26%), และ อืน่ๆ (0.29%) คดิเป็นมลูค่�ก�รส่งออก  

ประม�ณ 1,788.9 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ประเทศล�วนำ�เข้�สินค้�จ�กไทยเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน  

10 ประเทศส่งออกทีส่ำ�คญัของล�ว ปี ค.ศ. 2010 ได้แก่ ไทย (69.13%), เวยีดน�ม (11.42%), ออสเตรเลยี (8.71%), สหภ�พ 
 ยุโรป 27 ประเทศ (6.17%), สหรัฐอเมริก� (1.70%), ญี่ปุ่น (0.75%), จีน (0.23%), แคน�ด� (0.12%), อื่นๆ (1.77%)
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คิดเป็น 72.12%11 ของก�รนำ�เข้�ทั้งหมด โดยสินค้�ท่ีนำ�เข้� ได้แก่ นำ้�มันเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม,  

วัสดุใช้ในก�รตัดเย็บ, ย�นพ�หนะและชิ้นส่วนวัตถุดิบใช้ในอุตส�หกรรม, วัสดุก่อสร้�ง เสบียง, อ�ห�ร, 

เครือ่งนุง่ห่ม, เครือ่งมอืก�รเกษตร, เครือ่งใช้ไฟฟ้�, เคร่ืองอปุโภค, บริโภค, คิดเป็นมลูค่�ก�รนำ�เข้�ประม�ณ 

1,670.9 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ (กรมส่งเสริมก�รส่งออก 2554) 

 ในฐ�นะคู่ค้�อันดับหนึ่งของล�วแล้ว ปริม�ณนำ�เข้�-ส่งออกของประเทศไทยไปกลับล�ว 

มแีนวโน้มสงูขึน้อย่�งต่อเนือ่ง โดยในปี ค.ศ. 2009 (2552) มลูค่�ก�รค้�รวมนัน้สูงถงึ 71,989.38 ล้�นบ�ท 

(2,105.34 ล้�นดอลล�ร์สหรฐัฯ ) ซึง่เป็นก�รส่งออกจ�กไทย 56,045.34 ล้�นบ�ท (1,642.63 ล้�นดอลล�ร์

สหรัฐฯ ) และก�รนำ�เข้�จ�กล�ว 15,944.04 ล้�นบ�ท (462.71 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ) ส่วนสินค้�ส่งออก

ไปล�วทีส่ำ�คญัสำ�หรบัไทย ได้แก่ นำ�้มนัสำ�เรจ็รูป, รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ, เหล็ก เหล็กกล้�และ

ผลติภัณฑ์, เครือ่งจกัรและส่วนประกอบของเคร่ืองจักร, ผ้�ผืน, เคมภีณัฑ์, ย�นพ�หนะอืน่ๆ และส่วนประกอบ,  

เครื่องดื่ม, เครื่องสำ�อ�ง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษ�ผิว, ผลิตภัณฑ์ พล�สติก, ปูนซีเมนต์, ผลิตภัณฑ์ย�ง,  

ผลติภัณฑ์อลมูเินยีม, ผลติภณัฑ์เซร�มกิ, เมด็พล�สติก เป็นต้น ทัง้นี ้สนิค้�นำ�เข้�จ�กล�วท่ีสำ�คญัสำ�หรับไทย  

ได้แก่ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์, เชื้อเพลิง, ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์, พืชและ

ผลิตภัณฑ์จ�กพืช, ไฟฟ้�, ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำ�จ�กผักผลไม้, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, 

ถ่�นหิน, เสื้อผ้�สำ�เร็จรูป, ผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น (สำ�นักง�นส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ 2553)

 เมือ่ดจู�กสถติกิ�รค้�ข�ยสนิค้�ระหว่�งไทย-ล�วและข้อมลูท�งเศรษฐกิจอืน่ๆ อย่�งท่ีได้นำ�เสนอ

ม�เบื้องต้น จะเห็นได้ชัดว�่เศรษฐกิจก�รค้�ของประเทศไทยและส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

นั้นมีก�รพึ่งพ�อ�ศัยกันอย่�งม�ก สำ�หรับประเทศล�วแล้ว ประเทศไทยเป็นแหล่งสินค้�อุปโภคบริโภค 

ทีส่ำ�คัญม�กโดยเฉพ�ะสำ�หรบัประช�ชนช�วล�วบรเิวณช�ยแดนซึง่จะเป็นก�รทำ�ธรุกรรมท�งเศรษฐกจิใน

รูปแบบก�รค้�ข�ยแลกเปลี่ยนสินค้� ปลีก-ส่ง (สำ�นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ 2555) ส่วนสำ�หรับ

ประเทศไทยเอง นอกจ�กจะข�ยสินค้�ประเภทอุปโภคบริโภคให้กับท�งล�วแล้ว สินค้�ส่งออกและนำ�เข้�

ที่สำ�คัญบริเวณช�ยแดนยังมีอีกม�กม�ย สินค้�ส่งออกอื่นๆ เช่น นำ้�มันดีเซล, รถยนต์, นำ้�มันเบนซิน, 

เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในก�รก่อสร้�ง, เหลก็และเหลก็กล้�, ผ้�ผืนและด้�ย เป็นต้น สินค้�นำ�เข้�อืน่ๆ เช่น ทองแดง

และผลิตภัณฑ์, ไม้แปรรูป, เสื้อผ้�สำ�เร็จรูป, ธัญพืช, มันสำ�ปะหลัง, เครื่องจักรที่ใช้ในก�รอุตส�หกรรม/

ส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์อินทรีย์, รถยนต์โดยส�รและรถบรรทุก เป็นต้น (กรมส่งเสริมก�รส่งออก 2554) 

เมือ่วิเคร�ะห์ตัวเลขท�งเศรษฐกจิอย่�งใกล้ชดิ ส่ิงหนึง่ทีเ่ป็นทีน่่�สังเกตคอืมลูค่�ของก�รค้�ช�ยแดนระหว่�ง

ทัง้สองประเทศทีใ่กล้เคยีงกนักบัมลูค่�ก�รค้�โดยรวมระหว่�งทัง้สองประเทศ ทัง้นี ้เนือ่งม�จ�กประเทศทัง้สอง 

11 ประเทศนำ�เข้�ทีส่ำ�คญัของล�ว ปี ค.ศ. 2010 ได้แก่ ไทย (72.12%) เวยีดน�ม (7.95%) จนี (7.03%), เก�หลใีต้ (2.75%)  
 ญี่ปุ่น (2.17%) ฮ่องกง, ฝรั่งเศส, เบลเยียม, สิงคโปร์, และไต้หวัน
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มีก�รค้�ในบริเวณช�ยแดนม�ช้�น�นทำ�ให้บริเวณดังกล่�วยังเป็นศูนย์กล�งก�รค้�ก�รแลกเปลี่ยน 

ท�งเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบัน (กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 2557) นอกเหนือจ�กกิจกรรมเศรษฐกิจ

ในรปูแบบก�รแลกเปลีย่นซือ้ข�ยบรเิวณช�ยแดนทีม่คีว�มสำ�คญักบัประเทศไทยและล�วแล้ว ก�รค้�ข�ยไฟฟ้� 

ระหว่�งไทย-ล�วก็มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กทั้งในมุมมองของไทยซึ่งเป็นผู้บริโภคเนื่องจ�กต้องก�รพลังง�น

ไฟฟ้�อย่�งม�กเพื่อพัฒน�ประเทศในด้�นต่�งๆ และล�ว ในฐ�นะผู้ผลิตพลังง�น (ซ่ึงมีแนวโน้มว่�จะมี 

คว�มสำ�คัญกับไทยม�กขึ้น) ล�วนั้นมีเขื่อนผลิตไฟฟ้�ใหญ่น้อยที่เปิดใช้ดำ�เนินก�รแล้วทั้งสิ้น 23 แห่ง  

โดยอีก 10 แห่ง อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง และมีโครงก�รท่ีจะกำ�เนิดข้ึนอีก 20 แห่งภ�ยใต้นโยบ�ยเป็น 

“แบตเตอรี่แห่งอนุภูมิภ�ค” ของกระทรวงพลังง�นและเหมืองแร่ล�ว (กำ�หนดเสร็จสิ้น ค.ศ. 2016) ซึ่งถึง

แม้ล�วจะเป็นประเทศเลก็ท่ีมปีระช�กรเพยีง 6 ล้�นคน ล�วจะส�ม�รถผลติไฟฟ้�เป็นสนิค้�เพือ่ทีจ่ะจำ�หน่�ย 

ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้�นเสริมสร้�งร�ยได้สำ�คัญเป็นกอบเป็นกำ�ให้กับประเทศได้ โดยไทยได้ทำ�บันทึก 

คว�มเข้�ใจที่จะรับซื้อไฟฟ้�จ�กล�วทั้งหมด 7,000 เมกะวัตต์ (ผู้จัดก�รออนไลน์ 2557)

ตาราง 1. มูลค่�ก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งไทย-ล�ว (กรมส่งเสริมก�รส่งออก 2554)
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ตาราง 2. ก�รเปรยีบเทยีบมลูค่�ก�รค้�ระหว่�งประเทศกบัก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งไทย-ล�ว (กรมส่งเสรมิก�รส่งออก 2554)

 จ�กก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจก�รค้�ระหว่�งไทย-ล�วที่ดีตลอดช่วง 20–30 ป ี

ทีผ่่�นม� ส่งผลให้เศรษฐกจิล�วมกี�รเจรญิเติบโตอย่�งรวดเร็ว โดยทีผ่ลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ (GDP) 

ของประเทศล�วนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 – 2010 (2545 – 2553) ได้โตจ�ก 1,882 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ  

เป็น 6,341 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ (กว่�ส�มเท่�ตัว) นอกจ�กนี้ มูลค่�ก�รส่งออก-นำ�เข้�ของสินค้�ต่�งๆ  

ก็มีมูลค่�เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ มูลค่�ก�รส่งออก-นำ�เข้�ที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้ส่งผลบวก 

ต่อก�รว่�จ้�งง�นและร�ยได้ของประช�ชนภ�ยในประเทศโดยรวมเช่นกัน เมื่อวิเคร�ะห์เชิงสถิติแล้ว  

จะเห็นได้ว่�กำ�ลังซื้อของช�วล�วนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยม� จ�กในอดีต ในปี ค.ศ. 2002 (2545) ช�วล�วมีร�ยได้

เฉลี่ยเพียง 327 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 986 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในปี ค.ศ. 2010 

(2553) ซึ่งนับเป็นกว่�ส�มเท่�ตัวเลยต�มมูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติเลยทีเดียว (กรมส่งเสริม 

ก�รส่งออก 2554) ทำ�ให้ก�รใช้จ่�ยภ�ยในประเทศมีคว�มคล่องตัวม�กข้ึน ส่งผลให้มีก�รเจริญเติบโต 

ของก�รค้�ก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง
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ตาราง 3. สถิติท�งเศรษฐกิจที่สำ�คัญของล�ว ปี พ.ศ. 2545–2553 (ค.ศ. 2002–2010) 
 (กระทรวงอุตส�หกรรมและก�รค้� 2554)

 โดยสรุป ก�รปฏิรูปท�งก�รเมืองของล�วใหม่ในช่วงหลังปี ค.ศ. 1986 ก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์

ท�งเศรษฐกจิกบัไทยหลงัสงคร�มร่มเกล้� ปี ค.ศ. 1988 และก�รล่มสล�ยของพรรคคอมมวินิสต์ในประเทศ

ยโุรปตะวนัออกในช่วง ปี ค.ศ. 1990s ได้ส่งผลบวกกบัเศรษฐกิจล�วเป็นอย่�งม�กในช่วง 20-30 ปีทีผ่่�นม�  

ก�รทีล่�วมไิด้คำ�นงึถงึคว�มแตกต่�งท�งด้�นอดุมก�รณ์ท�งก�รเมอืง เป็นก�รเปิดโอก�สให้ตนเองมหีนท�ง

ในก�รค้�และก�รลงทุนกับประเทศต่�งๆ ม�กข้ึน ส่วนกับประเทศไทยเอง ก็มีก�รเปิดกว้�งส่งผลให้ม ี

ก�รสร้�งรูปแบบคว�มสัมพันธ์เศรษฐกิจแบบใหม่ระหว่�งสองประเทศ ซ่ึงทำ�ให้เห็นคว�มร่วมมือใหม่ 

ระหว่�งเอกชนของของแต่ละฝ่�ยในรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รก่อตั้งหอก�รค้�และสม�คมต่�งๆ ระหว่�ง 

สองประเทศ ก�รธุรกรรมท�งเศรษฐกิจอื่นๆ นอกเหนือจ�กก�รค้� อ�ทิ ก�รลงทุนร่วม ก�รท่องเที่ยว

ระหว่�งกัน ก�รเงินธน�ค�รสองฝั่งโขง ข้อตกลงก�รค้�พลังง�นไฟฟ้� เป็นต้น

ควำมสัมพันธ์ไทย-ลำวในภูมิภำคตะวันออกเฉียงใต้

 เมือ่มองคว�มสมัพนัธ์ไทย-ล�วในมมุของภมูภิ�ค ก�รพฒัน�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศต่�งๆ 

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้นัน้ หลงัจ�กสิน้สดุยคุหลงัสงคร�มโลกคร้ังที ่2 สงคร�มอนิโดจนี และสงคร�มเยน็  

ซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งคว�มขัดแย้งท�งอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองก�รปกครองทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอก  

แต่ละประเทศได้มกี�รหนัหน้�เข้�ห�กนัเพือ่สร้�งคว�มสมัพนัธ์ใหม่ ไม่ว่�จะเป็นท�งด้�นก�รเมอืง เศรษฐกจิ 
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หรือสังคม (ทองคณ�รักษ์ 2551) ท้ังนี้ ก�รเผชิญหน้�ท�งทห�รระหว่�งมห�อำ�น�จได้ห�ยไป ทำ�ให้ถึง 

แม้ว่�คว�มมั่นคงท�งทห�รในแง่คว�มปลอดภัยจ�กก�รรุกร�นจะมีคว�มสำ�คัญอยู่ ประเด็นใหม่ๆ  

โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รแข่งขนัท�งก�รค้�ระดบัภมิูภ�คและโลก เช่น ก�รผลิตสินค้�เพ่ือก�รส่งออกในตล�ดใหม่ๆ  

หรือก�รปรับปรุงสภ�วะท�งสังคม อ�ทิ ก�รป้องกันปร�บปร�มย�เสพติด ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

เป็นต้น ได้กล�ยเป็นประเด็นคว�มสนใจหลักของประเทศต่�งๆ อย่�งหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น แต่ละประเทศ

จึงได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญและประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รสร้�งพันธมิตรเพื่อคว�มมั่นคงท�งสังคมและ 

ก�รพัฒน�ท�งด้�นเศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน ซ่ึงทั้งสองด้�นแน่นอนมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภ�พชีวิต 

ของประช�กรภ�ยในประเทศ

 คว�มร่วมมอืแรกๆ ในภูมภิ�คเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้เกดิขึน้ในปี ค.ศ. 1992 โดยกลุม่ประเทศ

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ�้โขงหรอืกลุม่ประเทศทีม่แีม่นำ�้โขงไหลผ่�น 6 ประเทศ ได้แก่ จนี พม่� ล�ว ไทย กมัพชู� 

และเวียดน�ม ได้ก่อตั้งกลุ่ม “คว�มร่วมมืออนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง” (Greater Mekong Sub-Regional 

Economic Cooperation or GMS) ข้ึน โดยมเีป้�หม�ยหลกัในก�รพฒัน�และเชือ่มโยงอนภุมูภิ�คแม่นำ�้โขง 

ให้เป็นศูนย์กล�งก�รลงทุน ซึ่งมีก�รระบบก�รคมน�คมขนส่งโดยเฉพ�ะก�รเร่งรัดก�รพัฒน�ระเบียบ

เศรษฐกจิเป็นสำ�คญั (เจรญิศรี 2553) ผลจ�กก�รลงน�มดังกล่�ว ในบริบทคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�ว ในปัจจุบนั

คว�มร่วมมือได้เกิดเป็นรูปธรรมคือ [1] สะพ�นมิตรภ�พไทย-สปป. ล�ว แห่งที่ 1 เชื่อมระหว่�ง 

จังหวัดหนองค�ยของไทยและนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป. ล�ว เปิดใช้เมื่อวันที่ 8 เมษ�ยน 2537; [2] 

สะพ�นมิตรภ�พไทย-สปป. ล�ว แห่งที่ 2 เชื่อมระหว่�งจังหวัดมุกด�ห�รของไทยและแขวงสะหวันนะเขต

ของ สปป. ล�ว เปิดใช้เมื่อวันที่ 20 ธันว�คม พ.ศ. 2549; [3] สะพ�นมิตรภ�พไทย-สปป. ล�ว แห่งที่ 3  

เชื่อมระหว่�งจังหวัดนครพนมของไทยและแขวงคำ�ม่วนของ สปป. ล�ว เปิดใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน  

พ.ศ. 2554; [4] สะพ�นมิตรภ�พไทย-สปป. ล�ว แห่งที่ 4 เชื่อมระหว่�งจังหวัดเชียงร�ยของไทยและ 

แขวงบ่อแก้วของ สปป. ล�ว เปิดใช้เมือ่วันที ่11 ธนัว�คม พ.ศ. 2556; และ [5] สะพ�นมติรภ�พไทย-สปป. ล�ว  

แห่งท่ี 5 เชือ่มระหว่�งจังหวดับงึก�ฬของไทยและแขวงบอลบอลคิำ�ไซของ สปป. ล�ว ค�ดว่�จะเริม่ดำ�เนินก�ร 

ก่อสร้�ง ปี พ.ศ. 2559 (ฝ่�ยวิจัยธุรกิจ 2557)
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แผนที่ 2. สะพ�นมิตรภ�พไทย-สปป. ล�ว (ฝ่�ยวิจัยธุรกิจ 2557)

 ดงัทีไ่ด้กล่�วม�ในกรณขีองสะพ�นมติรภ�พไทย-ล�ว ทัง้สองประเทศมนีโยบ�ยสนบัสนนุให้เกดิ

ก�รขย�ยตัวท�งก�รค้�อย่�งเห็นได้ชัดซึ่งนับวันจะมีแต่ทวีคูณ นอกจ�กนี้ ทั้งสองรัฐบ�ลยังมีแนวโน้มที่จะ

พัฒน�พื้นท่ีช�ยแดนไทยล�วให้สอดรับกับแผนก�รพัฒน�ระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภ�คแม่นำ้�โขงให้เป็น

ศนูย์กล�งก�รลงทุน ดงันัน้แนวโน้มท่ีค�ดก�รณ์ได้อย่�งชดัเจนคอืคว�มสมัพนัธ์ไทยล�วจะทวคีว�มเข้มข้นขึน้ 

โดยเฉพ�ะท�งด้�นเศรษฐกิจอย่�งหลกีเลีย่งไม่ได้ ท้ังนี ้ผลสำ�เรจ็จ�กก�รเข้�ร่วมเซน็สญัญ�ใน “คว�มร่วมมอื 

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง” (Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation or GMS)  

สำ�หรับทั้งสองประเทศ ท้ังนี้ ไทยได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�คม�เป็น 

ระยะเวล�หนึ่งแล้ว โดยก่อนหน้� ในปี ค.ศ. 1967 ไทยได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในก�รจัดตั้งองค์ก�รอ�เซียน 

(ASEAN–Association of South East Asian Nations) ขึ้นที่กรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้

 “1. เพือ่เป็นกลไกลดความขัดแย้งระหว่างกนั ซึง่เท่ากบัการปิดโอกาสให้มหาอ�านาจ 

เข้ามาใช้ภูมิภาคนี้เป็นเวทีแข่งอิทธิพลกัน

 2. ความร่วมมือในระดับภูมิภาคจะท�าให้แต่ละประเทศมีน�้าหนักหรือมีเสียงในการ 

ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน” (สายจันทร์ 

2556, 138)
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 องค์ก�รคว�มร่วมมือในระดับภูมิภ�ค หรือ “อ�เซียน”12 นี้ เป็นก�รรวมตัวกันระหว่�งไทยและ
ประเทศในภมูภิ�คอกี 4 ประเทศคอื อนิโดนเีซยี ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยนอกเหนอืจ�กเหตุผล
เบือ้งต้นแล้ว ก�รรวมตวักนัครัง้นีเ้น้นก�รส่งเสริมคว�มร่วมมอืด้�นเศรษฐกจิและสังคม-วฒันธรรมเป็นหลัก 
ซึง่ช่วงแรกมไิด้เน้นด้�นก�รเมอืงแต่อย่�งใด ทัง้นี ้ถงึแม้ว่� “อ�เซียน” จะเป็นคว�มร่วมมือในกรอบพหภุ�คี
เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พท�งเศรษฐกิจไทยและล�วที่ม�หลัง “คว�มร่วมมืออนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง”  
(Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation or GMS) อย่�งที่ได้กล่�วไว้เบื้องต้น  
กรอบคว�มร่วมมือ “อ�เซียน” มีคว�มสำ�คัญในคว�มสัมพันธ์ในหล�ยๆ ด้�นด้วยกัน โดยไทยได้สนับสนุน
ให้ล�วเข้�ร่วมองค์ก�รเพื่อพัฒน�ประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภ�คม�กยิ่งขึ้น ซึ่งล�วนั้นได้ข�นรับและ
เข้�เป็นสม�ชิกทัดเทียมกับช�ติอื่นๆ อย่�งเป็นท�งก�รในเดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 1997 และได้รับเกียรติ 
เป็นประธ�นคณะกรรมก�รประจำ�อ�เซียน 7 ปีต่อม� ท้ังนี้ก�รเข้�ร่วมของล�วทำ�ให้ล�วได้สิทธิพิเศษ 
ท�งก�รค้�ต่�งๆ เช่น ก�รให้สิทธิพเิศษท�งภ�ษีศลุก�กร (ASEAN Integration System of Preferences–AISP)  
และก�รได้รบัคว�มช่วยเหลอืท�งก�รเงนิเพ่ือปรบัปรุงสน�มบนิวัดไตมลูค่�ประม�ณ 320 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้  
ในยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกจิอริวดี-เจ้�พระย�-แม่นำ�้โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong  
Economic Cooperation Strategy-ACMECS) ไทยได้ดึงล�วเข้�ม�มีส่วนร่วมในกรอบคว�มร่วมมือ 
อย่�งแขง็ขนั โดยได้เป็นประธ�นก�รประชุมเชงิปฏบิติัก�รเพ่ือปรบั ACMECS Plan of Action และทบทวน
โครงก�รคว�มร่วมมือในส�ข�ต่�งๆ ระหว่�งวันที่ 1-2 มิถุน�ยน ค.ศ. 2006 ที่กรุงเทพฯ  และเป็นเจ้�ภ�พ
จัดก�รประชุม ACMECS ระดับรัฐมนตรีท่ีเมืองดอนโขง แขวงจำ�ป�สัก ระหว่�งวันที่ 3-4 กรกฎ�คม  
ค.ศ. 2006 อีกด้วย ทำ�ให้เกิดโครงก�รต่อยอดในกรอบคว�มร่วมมือไทย-ล�ว เช่น โครงก�ร Contract 
Farming และนโยบ�ยสนับสนุนก�รนำ�เข้�สินค้�เกษตร ภ�ยใต้ ACMECS เป็นต้น (Ministry of Foreign 
Affairs 2013)

 สำ�หรับก�รก้�วเข้�สู ่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนของล�วนี้ ถือว่�เป็นแรงผลักดันสำ�คัญ 
ในก�รผลักดันตนเองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�ค ซึ่งแน่นอนเป็นปัจจัยหลักในก�ร
พัฒน�ประเทศ ท้ังนี้ เมื่อพิจ�รณ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 7 ค.ศ. 2011–2015  
จะเห็นได้ว่�ประเทศล�วนั้นได้มุ ่งเน้นก�รลงทุนเพ่ือก�รพัฒน�อุตส�หกรรมภ�ยในประเทศ รวมถึง 
ก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภคข้ันพื้นฐ�นที่จำ�เป็นต่อเศรษฐกิจ อ�ทิเช่น ระบบก�รคมน�คมขนส่ง  
ระบบก�รสื่อส�ร และระบบไฟฟ้� ส่งผลให้เกิดโครงก�รก่อสร้�งต่�งๆ ในประเทศเป็นจำ�นวนม�ก  
ก�รขับเคลื่อนไปในทิศท�งท่ีชัดเจนได้ทำ�ให้ต่�งช�ติ โดยเฉพ�ะนักธุรกิจไทย มีคว�มกระตือรือร้นที่จะ 
เข้�ม�ลงทุนในล�วม�กขึ้น (กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 2557)

12 ก่อตั้งเมื่อ 8 สิงห�คม ค.ศ. 1967 ปัจจุบัน สม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South  
 East Asian Nations) หรือ อ�เซียน (ASEAN) มีประเทศสม�ชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูช� (เข้�ร่วม ปี ค.ศ.  
 1999) ไทย บรูไน (เข้�ร่วม ปี ค.ศ. 1984) พม่� (เข้�ร่วม ปี ค.ศ. 1997) ฟิลิปปินส์ ม�เลเซีย ล�ว (เข้�ร่วม ปี ค.ศ.  
 1997) เวียดน�ม (เข้�ร่วม ปี ค.ศ. 1995) สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย



บทสรุป

 จ�กก�รค้นคว้�วิจยัโดยก�รศกึษ�ข้อมลูเชงิประวติัศ�สตร์ท�งวรรณกรรมและก�รวเิคร�ะห์สภ�พ

คว�มเป็นจริงในมุมของพลวัตอำ�น�จที่มีผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วในแต่ละยุคสมัยนั้น  

จะเหน็ได้ว่�ตัง้แต่ยคุก่อตัง้ประเทศในอดตี ร�ชอ�ณ�จักรไทยและส�ธ�รณรัฐประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว

เป็นประเทศเพื่อนบ้�นที่มีคว�มสัมพันธ์ม�ช้�น�น ซึ่งต�มที่ได้นำ�เสนอในง�นวิจัยนี้มีลักษณะซับซ้อน 

หล�ยมิตทิัง้ท�งด้�นก�รเมอืงก�รทห�ร เศรษฐกจิก�รค้� และสงัคมวฒันธรรม ทีล้่วนแล้วแต่มคีว�มสำ�คัญ

ในตัวเอง ทั้งนี้ ในเชิงก�รวิเคร�ะห์ของสังคมวัฒนธรรมนั้น จะเห็นได้ว่�ทั้งสองประเทศได้สืบเชื้อส�ย 

ม�จ�กบรรพบุรุษเผ่�พันธุ ์เดียวกันเป็นผลให้ประช�กรของทั้งสองประเทศนั้นมีรูปร่�ง ผิวพรรณ  

ภ�ษ� ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตที่คล้�ยคลึงกัน ส่วนในเชิงก�รวิเคร�ะห์ของก�รเมืองก�รทห�รและ

เศรษฐกิจก�รค้�นั้น จ�กก�รพิจ�รณ�ประเด็นทั้งคว�มร่วมมือและคว�มขัดแย้งต่�งๆ รวมถึงบทบ�ท 

ของมห�อำ�น�จในภูมิภ�ค เร�ส�ม�รถระบุช่วงเวล�แห่งก�รเปลี่ยนแปลงในคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

สองประเทศได้เป็น 4 ยุคสมัยที่ชัดเจน หนึ่ง ตั้งแต่สมัยพระเจ้�ต�กสินถึงสมัยที่มห�อำ�น�จฝรั่งเศสเข้�ม� 

ปกครองล�ว สอง ช่วงจักรวรรดิอเมริก�เข้�ยึดครองอินโดจีนทำ�ให้มีก�รแทรกแซงของอเมริก�และ 

ไทยในล�ว ส�ม คว�มตึงเครียดท�งด้�นก�รเมืองก�รทห�รระหว่�งไทย-ล�ว ช่วงปี ค.ศ. 1975-1992  

โดยเฉพ�ะจ�กกรณีสู้รบ ณ หมู่บ้�นร่มเกล้� ส่ี ยุคทองแห่งคว�มสัมพันธ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ซึ่งม ี

ก�รร่วมพัฒน� เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และก�รเมือง อย่�งรวดเร็ว

 ในช่วงแรกของคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วนั้น ตั้งแต่ร�ชอ�ณ�จักรไทยยังเป็นสย�ม และส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วยังเป็นอ�ณ�จักรล้�นช้�ง ถึงแม้ว่�ทั้งสองประเทศจะมีก�รขัดแย้งสู้รบกันอยู่

เป็นระยะๆ ทั้งสองได้มีคว�มร่วมมือท�งทห�รกันอยู่เป็นระยะๆ เช่น ในสมัยพระเจ้�ไชยเชษฐ�มห�ร�ช

แห่งอ�ณ�จักรล้�นช้�งและพระเจ้�มห�จักรวรรดิแห่งกรุงศรีอยุธย� ในก�รสู้รบต่อต้�นอ�ณ�จักรพม่� 

ช่วงปี ค.ศ. 1560 อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กไทยได้มีก�รบุกทัพยึดครองล�วและปกครองล�วอยู่เป็นเวล�ถึง 

114 ปี (ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1778) คนล�วจำ�นวนไม่น้อยจึงมอีคติกบัประเทศไทยและมองว่�ตนมกัจะถูกกดข่ีข่มเหง 

เอ�รัดเอ�เปรียบจ�กฝ่�ยไทยอยู่เสมอ ทั้งนี้ ก�รเข้�ปกครองล�วของไทยก็มิได้ส่งผลลบต่อคว�มสัมพันธ์

ไทย-ล�ว ในแง่ลบเสมอไปด้วยเหตทุีว่่�ก�รยดึครองของไทยนัน้ ทำ�ให้ประช�ชนไทย-ล�วมคีว�มเกีย่วเนือ่ง

เป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่ระดับเช้ือพระวงศ์ลงม�ถึงชนชั้นช�วบ้�นม�ช้�น�น อ�ทิ ก�รท่ีพระร�ชธิด�

แห่งร�ชอ�ณ�จักรล�วได้เข้�ม�เป็นสนมเอกของพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช และ

ร�ชตระกลูช้ันสงูของล�วหล�ยคนได้เข้�ม�รบัร�ชก�รอยูใ่นสำ�นกัไทยและได้สมรสกบัคนไทยจนมลีกูหล�น
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สืบเชื้อส�ยชั้นผู้ดีมีตระกูลจนถึงปัจจุบัน ส่วนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก�รปกครองในล�วได้ม ี

ก�รเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อประเทศไทยได้คืนเอกร�ชให้กับล�วโดยได้มีฝร่ังเศสเข้�ม�ปกครองแทนทันที

เป็นเวล� 61 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ. 1893) ห�กวิเคร�ะห์เชิงประวัติศ�สตร์และคว�มเป็นจริงแล้ว ช่วงที่ฝรั่งเศส

เข้�ยึดครองล�วถือว่�เป็นยุคมืดแห่งคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วก็ว่�ได้ หลักๆ เนื่องม�จ�กฝรั่งเศส 

มีคว�มหว�ดระแวงว่�ชนชั้นสูงของล�วจะรวมหัวกับรัฐบ�ลไทยในก�รต่อต้�นรัฐบ�ลฝรั่งเศส ดังนั้น จึงได้

สัง่ห้�มมใิห้มีก�รติดต่อสือ่ส�รระหว่�งสองประเทศ ซึง่ทำ�ให้คว�มใกล้ชิดดัง่เครอืญ�ตแิละส�ยสมัพนัธ์ต่�งๆ 

ที่เคยมีม� ได้เริ่มถดถอยจืดจ�งลงอย่�งรวดเร็ว

 ก�รปกครองในล�วได้มกี�รเปลีย่นแปลงอกีคร้ังเมือ่ประเทศในอนิโดจีนได้รวมตัวกนัเพ่ือเรียกร้อง 

เอกร�ชคนืจ�กฝรัง่เศสในช่วงหลงัสงคร�มโลกครัง้ที ่2 ทัง้น้ี หลงัจ�กก�รสูร้บยดืเยือ้ถงึ 8 ปี ประเทศอนิโดจนี 

ก็ได้รับเอกร�ชในปี ค.ศ. 1954 ส่งผลให้ฝรั่งเศสเคลื่อนพลจำ�นวนม�กออกจ�กภูมิภ�คและคืนเอกร�ช 

ให้ประเทศอนิโดจนีอย่�งสมบรูณ์ อย่�งไรกต็�ม เนือ่งจ�กก�รเมอืงภ�ยในล�วนัน้ไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

และมคีว�มขดัแย้งอยู่ม�ก ล�วจงึถูกแทรกแซงจ�กช�ตมิห�อำ�น�จได้ง่�ย ซึง่ช่วงเวล�นัน้ล�วได้มกี�รแบ่งออก 

เป็น 2 ฝ่�ยหลักๆ โดยฝ่�ยหนึ่งมีสหรัฐอเมริก�สนับสนุนภ�ยใต้เสรีนิยมประช�ธิปไตย และอีกฝ่�ยหนึ่ง 

มสีหภ�พโซเวยีตสนบัสนนุภ�ยใต้สงัคมนยิมคอมมวินสิต์ ทัง้นี ้เนือ่งจ�กไทยได้ประก�ศตวัสนบัสนนุเสรนียิม

ประช�ธิปไตยต่อต้�นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในคว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วจึงเป็นรูปแบบของคว�มร่วมมือ 

ผ่�นสหรัฐอเมริก�ท�งด้�นก�รทห�ร ก�รแทรกแซงของอเมริก�และไทยนี้ทำ�ให้มีก�รสู้รบภ�ยในล�ว 

อยูน่�นกว่� 10 ปี (ค.ศ. 9160-1973) ซึง่ทำ�ให้อเมริก�และไทยกล�ยเป็นศตัรสูำ�คญัของกระบวนก�รปฏวิตัลิ�ว  

ดงันัน้ คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งไทย-ล�วได้เข้�ม�จดุตงึเครยีดอกีครัง้อย่�งเหน็ได้ชัด เมือ่กระบวนก�รปฏวิตัลิ�ว 

ได้รบัชัยชนะอย่�งสมบรูณ์ภ�ยใต้ก�รนำ�ของพรรคประช�ชนปฏวิติัล�ว (The Lao People’s Revolutionary  

Party) โดยมีท่�นไกสอน พมวหิ�น เป็นผูน้ำ�ส่งผลให้มีก�รสถ�ปน�ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว 

(The Lao People’s Democratic Republic) ขึ้นในวันที่ 2 ธันว�คม ค.ศ.1975

 ถึงแม้ว่�พรรคประช�ชนปฏิวัติล�วจะมีท่�ทีขมึงตึงกับไทยและสหรัฐฯ อยู่ม�ก โดยมีเหตุก�รณ์

ขัดแย้งเกิดขึ้นบริเวณช�ยแดนไทย-ล�วในช่วงแรกของก�รเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง เมื่อโลกได้เข้�สู่ยุค 

โลก�ภิวัตน์ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นก�รเมืองก�รปกครอง เศรษฐกิจก�รค้� สังคมวัฒนธรรม  

ผ่�นวิวัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็ว ล�วได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งมิตรท้ังกับประเทศ

มห�อำ�น�จและประเทศใกล้เคียงภ�ยในภูมิภ�คเพ่ือช่วยเหลือพัฒน�ตนเอง ดังนั้น ล�วจึงได้มีก�รปรับ

นโยบ�ยต่�งๆ คร้ังใหญ่ซึ่งทำ�ให้คว�มตึงเครียดที่เคยมีต่อไทยและสหรัฐฯ ได้คลี่คล�ยลงต�มลำ�ดับ  

อย่�งไรก็ต�ม คว�มสมัพนัธ์ไทย-ล�วทีด่เูหมอืนว่�กำ�ลงัจะเข้�สูย่คุทองกต้็องม�สะดดุด้วยก�รสูร้บซึง่ถอืว่�

เป็นสงคร�มยุคใหม่ระหว่�งสองฝ่�ย โดยมีคว�มรุนแรงและนัยสำ�คัญท�งก�รเมืองอย่�งมีนัยสำ�คัญ  
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สงคร�มยุคใหม่น้ีได้ปะทุข้ึน ณ หมู่บ้�นร่มเกล้� อำ�เภอช�ติตระก�ร จังหวัดพิษณุโลก ในปี ค.ศ. 1987  

(สิน้สดุลงในปี ค.ศ. 1988) เป็นก�รสู้รบระหว่�งทห�รไทยกบัทห�รล�วท่ีร่วมพนัธมติรเวยีดน�ม คว�มขดัแย้ง 

ไทย-ล�วครัง้น้ีได้สะท้อนให้เห็นว่�แม้สงคร�มร่มเกล้�จะเป็นเพยีงสงคร�มทีจ่ำ�กดัขอบเขต แต่มคีว�มสำ�คญั

ท�งอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองอันเนื่องม�จ�กก�รที่ประเทศไทยได้เข้�ร่วมอุดมก�รณ์เสรีนิยมประช�ธิปไตย

ทีม่สีหรฐัฯ หนุนหลงัต่อต้�นสงัคมนิยมคอมมวินสิต์ภ�ยใต้ก�รสนบัสนนุของสหภ�พโซเวยีต ทำ�ให้ไทยจำ�เป็นต้อง 

แสดงพลงัเชงิสญัลักษณ์เพือ่ป้องกนัมใิห้พวกคอมมวินสิต์ทีอ่ยูใ่นล�วและเวยีดน�มคิดจะคกุค�มประเทศได้

 คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�วนั้นได้เข้�สู่ยุคทองอย่�งแท้จริงในช่วงทศวรรษที่ 1990 ในขณะที่โลก 

กำ�ลังเข้�ยุคโลก�ภิวัตน์ท่ีมีกระบวนก�รเปลี่ยนแปลงทั้งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ คว�มมั่นคงและ 

สังคมวัฒนธรรม ภ�ยใต้ก�รเชื่อมโยงต่�งๆ เข้�ด้วยกัน ก�รเปล่ียนแปลงอย่�งเต็มรูปแบบนี้มีผลกระทบ

โดยตรงกับคว�มสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเมื่อกลุ่มประเทศต่�งๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกภูมิภ�คได้เริ่ม

เคลื่อนตัว ผลักดัน แสวงห� คว�มร่วมมือผ่�นกลไกต่�งๆ ทั้งในรูปแบบพหุภ�คีและทวิภ�คี เพื่อสร้�ง

พนัธมติรในก�รพฒัน�ประเทศในด้�นต่�งๆ ทัง้นี ้ในปี ค.ศ. 1992 ทัง้สองประเทศได้ร่วมมอืกบักลุม่ประเทศ

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขงหรือกลุ่มประเทศที่มีแม่นำ้�โขงไหลผ่�นอีก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่� กัมพูช� และ

เวียดน�ม เพื่อก่อตั้งกลุ่ม “คว�มร่วมมืออนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง” (Greater Mekong Sub-Regional 

Economic Cooperation or GMS) ขึน้ โดยมีเป้�หม�ยหลกัทีจ่ะพฒัน�และเชือ่มโยงอนุภมูภิ�คแม่นำ�้โขง 

ให้เป็นศูนย์กล�งก�รลงทุน โดยมีก�รพัฒน�ระเบียบเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ นอกจ�กนี้ในปี ค.ศ. 1997  

ไทยยังมีก�รผลักดันให้ล�วได้เข้�ร่วม “สม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Association of 

South East Asian Nations) หรือ ที่เรียกสั้นๆ ว่� อ�เซียน (ASEAN) (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967) ซึ่ง 

ได้ก่อให้เกิดก�รต่อยอดคว�มสมัพนัธ์ท�งก�รเมอืง เศรษฐกจิ และสังคมระหว่�งประเทศไทยและส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วอีกม�กม�ย

 โดยสรปุแล้ว คว�มสมัพันธ์ไทย-ล�วนบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนันัน้ ได้ผ่�นกรณคีว�มขดัแย้งและ

คว�มร่วมมือม�ม�กม�ย ไม่ว่�ท่ีม�จ�กปฏิสัมพันธ์ระหว่�งไทย-ล�วโดยตรง หรือ ที่ม�จ�กปฏิสัมพันธ ์

ของแต่ละประเทศที่มีกับช�ติมห�อำ�น�จหรือประเทศอื่นๆ ในภูมิภ�คก็ต�ม จะเห็นได้ว่� ก�รที่ทั้งสอง

ประเทศมชี�ยแดนตดิกนัเป็นบรเิวณย�วและพืน้ฐ�นเชือ้ช�ตเิผ่�พนัธุร์วมถงึสงัคมวฒันธรรมทีใ่กล้เคยีงกนั

นั้น ไม่ว่�จะเป็นคว�มขัดแย้งหรือคว�มร่วมมือที่เกิดข้ึนระหว่�งสองประเทศ มักจะมีผลกระทบโดยตรง 

ต่อจิตใจของประช�ชนของทั้งสองประเทศอย่�งหลีกเลี่ยงมิได้อยู่เสมอ ดังนั้น ในยุคโลก�ภิวัตน์ซึ่งเป็นยุค

วิสัยทัศน์แห่งก�รร่วมมือทั้งระดับประเทศและภูมิภ�ค รัฐบ�ลท้ังสองควรท่ีจะผลักดันคว�มสัมพันธ์ท่ีด ี

อยูแ่ล้วให้ดยีิง่ขึน้ โดยลดคว�มเห็นแก่ตวั ก�รเอ�รัดเอ�เปรียบ และก�รข่มเหงกนั เพ่ือทีจ่ะพัฒน�ประเทศ

ในด้�นต่�งๆ อย่�งจริงใจและจริงจัง 
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บทที่ 1 

บทน�ำ

 ก�รศกึษ�เรือ่งคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ โดยก�รวเิคร�ะห์ถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อคว�มสมัพนัธ์นัน้  

ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจถึงศ�สตร์ ศิลป์ และคว�มเชื่อมโยงของส่วนประกอบต่�งๆ ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมวัฒนธรรม ทั้งของตัวแสดงภ�ยในประเทศและภ�ยนอกประเทศ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

โดยเฉพ�ะประเทศทีม่อี�ณ�เขตติดต่อกนัน้ัน มกัมลีกัษณะสลบัซบัซ้อน มผีลประโยชน์ร่วมกนัและขดัแย้งกัน  

และมีพลวัตเป็นเอกลักษณ์ คว�มเข้มแข็งท�งก�รทห�รของประเทศหนึ่งอ�จถูกมองว่�เป็นภัยคุกค�ม 

ต่อประเทศเพื่อนบ้�น ห�กประวัติศ�สตร์ที่มีร่วมกันนั้นเป็นไปในรูปแบบของก�รแข่งขัน ในท�งกลับกัน 

คว�มเข้มแข็งดังกล่�วอ�จถูกมองว่�เป็นเกร�ะกำ�บังที่จำ�เป็นในก�รอยู่รอดสำ�หรับประเทศเพื่อนบ้�น  

ห�กประวัติศ�สตร์ท่ีมีร่วมกันน้ันเป็นไปในรูปแบบพันธมิตรและมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอ�ศัย ทั้งนี้ บริบท 

ของก�รเมืองท่ีเปลี่ยนไป ก็มีผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศเช่นเดียวกัน เช่น ในช่วงสงคร�มเย็น 

ที่ประเทศถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศโลกเสรี-ทุนนิยม กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์-สังคมนิยม 

และ กลุ่มประเทศทีไ่ม่ฝักใฝ่ฝ่�ยใด ในช่วงเวล�นัน้ ประเทศต่�งๆ ให้คว�มสำ�คญัต่อก�รปฏสิมัพนัธ์ระหว่�ง

ประเทศเป็นอย่�งม�ก เพือ่ไม่ให้อกีฝ่�ยได้ผลประโยชน์หรอืมอีำ�น�จม�กยิง่ขึน้ แต่เมือ่สงคร�มเยน็สิน้สดุลง  

ประเทศที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันท�งแนวคว�มคิดท�งก�รเมืองหรือท�งเศรษฐกิจ ได้หันม�ทำ�ก�รค้�  

ริเริ่มคว�มร่วมมือ และหยิบยื่นคว�มช่วยเหลือระหว่�งกัน องค์ก�รระหว่�งประเทศทั้งในระดับโลกและ

ระดบัภูมภิ�คมบีทบ�ทม�กยิง่ข้ึน ภ�คเอกชนมบีทบ�ทม�กยิง่ขึน้ สภ�วะก�รพ่ึงพ�ซ่ึงกนัและกนัเร่ิมเข้�ม� 

แทนที่คว�มขัดแย้ง และกล�ยม�เป็นเง่ือนไขสำ�คัญเง่ือนไขหนึ่งในก�รว�งแผนนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ 

ประเทศต่�งๆ จำ�เป็นต้องวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศในบริบทใหม่ เพื่อที่จะ

ดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่�งประเทศท่ีเหม�ะสม และเพื่อดำ�เนินนโยบ�ยภ�ยในประเทศที่สอดคล้องและ 

เกื้อหนุนกัน

 คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศไทยและกมัพูช�นัน้มวีวิฒัน�ก�รและคว�มเปลีย่นแปลงทีน่่�สนใจ 

แต่ห�กดูอย่�งผิวเผิน อ�จกล่�วสรุปได้ว่�เป็นคว�มสัมพันธ์ในเชิงปฏิปักษ์ ทั้งนี้เนื่องจ�กท้ังสองประเทศ 

มปีระวัตศิ�สตร์ก�รสูร้บ ก�รแทรกแซงท�งก�รเมอืง และก�รตอบโต้กนัท�งก�รเมอืง ม�ตัง้แต่สมยัสโุขทยั 

และเป็นภ�พลกัษณ์ทีถ่กูปลกูฝังในทัง้สองประเทศ แต่ห�กมองข้�มคว�มขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ ประเทศไทยและ 
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กมัพชู�กย็งัมช่ีวงเวล�แห่งคว�มสงบและคว�มร่วมมอืระหว่�งกนั ดงันัน้ ก�รระบตุวัแปรหรอืปัจจยัทีม่นียัสำ�คญั 

ต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ และก�รวิเคร�ะห์ระดับคว�มสำ�คัญ 

ของตัวแปรต่�งๆ จะส�ม�รถอธิบ�ยถึงปร�กฏก�รณ์ระหว่�งประเทศและภ�ยในประเทศได้อย่�งมีระบบ

ม�กยิ่งขึ้น และยังส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�รว�งแผนและก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ 

ได้เป็นอย่�งดี

 ประเทศไทยและประเทศกมัพชู�มปีระวตัศิ�สตร์ร่วมกนัม�ช้�น�นเนือ่งจ�กเป็นประเทศเพือ่นบ้�น  

และมีคว�มใกล้ชิดกันท�งสังคมและวัฒนธรรม โดยท�งภูมิศ�สตร์ ประเทศไทยและประเทศกัมพูช� 

มีเขตแดนติดต่อกันรวมทั้งสิ้น 798 กิโลเมตร ประกอบด้วยเส้นเขตแดนต�มแนวสันปันนำ้�ของทิวเข� 

พนมดงรกั ย�ว 364 กโิลเมตร ในจงัหวดัอบุลร�ชธ�น ีจังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัสุรินทร์ และจังหวดับรีุรัมย์ 

เส้นเขตแดนต�มลำ�นำ้�ส�ยต่�งๆ ย�ว 216 กิโลเมตร ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี เส้นเขตแดน

ต�มแนวเส้นตรง ย�ว 57 กิโลเมตร ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี เส้นเขตแดนต�มแนวสันปันนำ้�

ของทิวเข�บรรทัด ย�ว 160 กิโลเมตร ในจังหวัดตร�ด และเส้นเขตแดนต�มแนวเส้นตรง ย�ว 1 กิโลเมตร 

ในจงัหวดัตร�ด จะเห็นได้ว่�เส้นเขตแดนท่ีแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นสองประเทศน้ัน เป็นเส้นเขตแดนท�งธรรมช�ติ

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีก�รจัดทำ�เขตแดนที่สมเหตุสมผลและเป็นท่ีแพร่หล�ยในสมัยก่อน อย่�งไรก็ต�ม 

ก�รอ�ศัยร่องนำ้� แนวสันปันนำ้� หรือทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอื่นๆ ในก�รกำ�หนดเขตแดนนั้น มีคว�มเสี่ยง

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งลักษณะท�งธรรมช�ติ อันจะส่งผลไปยังขน�ดของอ�ณ�เขตของประเทศและ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ นอกจ�กนี้ ประเทศไทยและกัมพูช�ยังมีอ�ณ�เขตท�งทะเลติดต่อกัน  

โดยมีพื้นท่ีอ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเลที่ต่อเน่ืองออกไปในอ่�วไทยจ�กหลักเขตแดนท่ี 73 ในจังหวัดตร�ด  

(หลกัสดุท้�ยท�งบกคอืจุดเริม่ต้นท�งทะเล) ประม�ณ 26,000 ต�ร�งกโิลเมตร ซึง่ทีผ่่�นม�กไ็ด้มคีว�มพย�ย�ม 

แก้ไขปัญห�ดังกล่�วเพื่อพัฒน�จ�กพื้นที่ของคว�มขัดแย้งไปสู่พื้นที่ของคว�มร่วมมือ
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รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ประเทศไทยและกัมพูช�

 

 ที่มา: The United Nations, 2015.

 ประเทศไทยสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตกับกัมพูช�เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม ค.ศ. 1950  

ภ�ยหลังจ�กที่ฝรั่งเศสเร่ิมให้อำ�น�จปกครองตนเองกับประเทศภ�ยใต้ก�รปกครองและอ�รักข�ต่�งๆ  

โดยรฐับ�ลจอมพล ป. พบูิลสงคร�มได้แสดงคว�มยนิดีกบัรฐับ�ลประเทศกมัพชู�ในโอก�สนี ้แต่คว�มสมัพนัธ์ 

ระหว่�งทั้งสองประเทศมีคว�มผกผันอย่�งม�ก เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รเมืองภ�ยในของทั้งสองประเทศ

มีคว�มตึงเครียดและมีก�รเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคมหล�ยครั้ง ประกอบกับ

ประเด็นข้อพิพ�ทเรื่องเข�พระวิห�ร ทั้งตัวปร�ส�ทและพื้นที่ทับซ้อน อันเป็นเหตุให้กัมพูช�ประก�ศตัด

คว�มสมัพนัธ์ท�งก�รทตูกบัไทยในสมยัรฐับ�ลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ในวนัที ่24 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 1958 

โดยมีก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์กลับคืนในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1959 และตัดคว�มสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

ในวันที่ 23 ตุล�คม ค.ศ. 1961 และสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์กลับคืนในปี ค.ศ. 1966 ในสมัยจอมพลถนอม 

กิตติขจร นอกจ�กนี้ ยังมีก�รประก�ศลดระดับคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตลงเป็นระดับอุปทูตในสมัย 

พันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร หลังเหตุก�รณ์เผ�สถ�นทูตไทยเมื่อวันที่ 30 มกร�คม ค.ศ. 2003 จ�กกรณ ี

ที่มีก�รร�ยง�นข่�วในกัมพูช�ว่� สุวนันท์ คงยิ่ง นักแสดงช�วไทย กล่�วดูหมิ่นช�วกัมพูช� (Hinton 2006) 

และก�รเรยีกเอกอคัรร�ชทูตไทยกลบัประเทศในสมยัรฐับ�ลอภสิทิธิ ์เวชช�ชวีะ หลงัจ�กท่ีกมัพชู�ประก�ศ

แต่งตัง้พนัตำ�รวจโททกัษณิ ชนิวตัร เป็นทีป่รกึษ�ท�งเศรษฐกจิของรฐับ�ลกมัพชู� ในเดอืนพฤศจกิ�ยน ค.ศ. 2009  
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ซึ่งฝ ่�ยกัมพูช�ได ้เรียกเอกอัครร�ชทูตกัมพูช�ประจำ�ประเทศไทยกลับกัมพูช�ในช่วงเดียวกัน  

(กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2557)

 คว�มสัมพันธ์ด้�นก�รต่�งประเทศระหว่�งไทยและกัมพูช�ที่เป็นท�งก�ร ส�ม�รถแบ่งออก 

ได้เป็น 2 ระดับ คอื คว�มสมัพนัธ์ในระดบัพระร�ชวงศ์และคว�มสัมพันธ์ในระดับรัฐบ�ล โดยก�รเสด็จฯ เยอืน 

โดยพระร�ชวงศ์ฝ่�ยไทย เช่น สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่เสด็จฯ เยือนประเทศ

กัมพูช�หล�ยครั้ง ทั้งในฐ�นะพระร�ชอ�คันตุกะของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และในฐ�นะอ�คันตุกะ 

ของรัฐบ�ลกมัพูช� เช่น เดอืนมกร�คม ค.ศ. 1993 เสด็จฯ เยอืนโรงพย�บ�ลและโรงเรยีนในจังหวดัเก�ะกง  

(เสด็จฯ โดยเรือหลวงกระบุรีจ�กจังหวัดตร�ด) และ เดือนพฤศจิก�ยน ค.ศ. 2005 เสด็จฯ เยือนกัมพูช� 

เพือ่พระร�ชท�นโรงเรยีนมธัยมกมัปงเชอเตยีล อำ�เภอสมโบร์ไพรกกุ จงัหวดักมัปงธม และสมเด็จพระเจ้�ลกูเธอ 

เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี เสด็จฯ เยือนจังหวัดพระตะบองและกรุงพนมเปญ เพื่อนำ� 

คณะแพทย์ไปตรวจรักษ�ประช�ชนช�วกัมพูช�ในปี ค.ศ. 1993 เป็นต้น ท�งฝ่�ยกัมพูช� พระบ�ทสมเด็จ

พระบรมน�ถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูช� เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเพื่อทรงเข้�ร่วมง�นฉลองศิริร�ช

สมบัติครบ 60 ปี ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ในเดือนมิถุน�ยน ค.ศ. 2006 นอกจ�กนี้ ยังม ี

คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจระหว่�งภ�คเอกชนและระหว่�งประช�ชนต�มแนวช�ยแดนผ่�นด่�นถ�วร  

6 ด่�น และจุดผ่อนปรนอีก 9 จุด ซึ่งก�รค้�ช�ยแดนนี้มีสัดส่วนม�กกว่�ร้อยละ 50 ของมูลค่�ก�รค้�รวม 

ระหว่�งทั้งสองประเทศ (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 2553) คว�มสัมพันธ์ในระดับและ 

รูปแบบเหล่�นี้มีผลต่อก�รกำ�หนดและก�รดำ�เนินนโยบ�ยระหว่�งประเทศ และเป็นปัจจัยในก�รกำ�หนด

ทิศท�งท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ

กำรทบทวนวรรณกรรม

 ก�รบันทึกและก�รศึกษ�เรือ่งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยและกมัพูช� เร่ิมมหีลักฐ�นแน่ชดั

ในร�วคริสต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่งมีก�รจ�รึกเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและกษัตริย์ของกัมพูช� โดยในศิล�จ�รึก

วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย มีก�รพูดถึง “ผีฟ้�เจ้�เมืองศรีโสธรปุระ” ซึ่งหม�ยถึงพระเจ้�แผ่นดินกรุงยโสธร 

(นครธม) ในกัมพูช�ในลักษณะชื่นชม (Charnvit 2003) นอกจ�กนี้ ยังมีก�รวิเคร�ะห์ถึงมุมมองของไทย 

ต่อกัมพูช�ในสมัยรัชก�ลที่ 1-3 ในฐ�นะตล�ดก�รค้�ที่สำ�คัญในช่วงที่กำ�ลังสร้�งประเทศ (Puangthong 

1995) ซึ่งแตกต่�งจ�กง�นวิช�ก�รท่ีศึกษ�ประเทศทั้งสองในช่วงเวล�ดังกล่�วชิ้นอื่นๆ ที่มักเน้นศึกษ� 

คว�มสัมพันธ์ท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคงระหว่�งไทย–กัมพูช� หรือก�รศึกษ�เรื่องศิลปวัฒนธรรม 

ที่ได้รับก�รถ่�ยทอดม� อย่�งเช่น พระปร�งค์และปร�ส�ทหินในภ�คอีส�นของไทย
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 กรอบแนวคิดหลักที่มักใช้ในก�รศึกษ�เรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ คือ ทฤษฎีเสรีนิยม 

และทฤษฎีสัจนิยม โดยนักคิดฝ่�ยเสรีนิยมมองว่�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศมีแนวโน้มที่จะเป็นไป 

ในทิศท�งที่ดีเมื่อรัฐบ�ลของทั้งสองประเทศม�จ�กก�รเลือกต้ังภ�ยใต้ระบอบประช�ธิปไตย มีแนว 

คว�มคิดท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคงสอดคล้องกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันท�งเศรษฐกิจ ดังนั้น  

เม่ือใดที่เงื่อนไขเหล่�นี้ไม่ครบถ้วน คว�มสัมพันธ์ระหว่�งทั้งสองประเทศจะมีแนวโน้มที่จะถดถอยลง  

ในขณะทีน่กัคดิฝ่�ยสจันยิมมองว่�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศดำ�เนนิไปโดยปร�ศจ�กคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจ

กัน รฐัมีหน้�ทีร่กัษ�ไว้ซึง่ผลประโยชน์แห่งรฐั โดยสร้�งคว�มแขง็แกร่งเพือ่ป้องกนัก�รรกุร�นจ�กศตัร ูและ

ประเทศที่อยู่ติดกันมแีนวโน้มที่จะมีคว�มขัดแย้งกนัสูงเนื่องจ�กมเีขตแดนติดต่อกัน และมีคว�มน่�จะเป็น

ที่จะเกิดสงคร�มก�รสู้รบ เนื่องจ�กส�ม�รถขับเคลื่อนกองกำ�ลังทห�รได้สะดวกรวดเร็ว

 เมื่อนำ�กรอบทฤษฎีม�วิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช� นักวิช�ก�รกลุ่มหนึ่ง 

มองว่� ถงึแม้ประเทศไทยและประเทศกมัพชู�อ�จไม่ใกล้ชดิกนัท�งคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ เนือ่งจ�ก

มคีว�มรู้สกึช�ตินยิมและคว�มเกลยีดชงัทีม่ต่ีอกนัม�แต่โบร�ณ แต่คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศจะเลวลง

ก็ต่อเมื่อรัฐบ�ลฝ่�ยหนึ่งนำ�ปัจจัยเชิงลบเหล่�นี้ม�ใช้สร้�งคว�มชอบธรรมและสร้�งฐ�นคะแนนเสียง 

ให้แก่ฝ่�ยตน โดยท่ีรัฐบ�ลอีกฝ่�ยไม่ได้มีแนวคว�มคิดเดียวกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน และปัจจัย 

ส่วนที่สองนี้เองที่มีผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (Deth 2014)

 ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ มองว่� กรณีคว�มขัดแย้งระหว่�งไทยและกัมพูช� โดยเฉพ�ะกรณี 

ปร�ส�ทพระวิห�รและพื้นท่ีทับซ้อน ถูกใช้เป็นเครื่องมือท�งก�รเมืองโดยนักก�รเมืองไทย เพื่อโจมตีฝ่�ย 

ตรงข้�ม (ช�ญวิทย์ 2556) เช่น คว�มขัดแย้งต�มแนวช�ยแดนไทย-กัมพูช�ที่ปะทุขึ้นในเดือนกรกฎ�คม ปี 

ค.ศ. 2008 ถูกตีคว�มว ่�เป ็นก�รเรียกคะแนนเสียงให ้พรรคประช�ชนกัมพูช�ของฮุน เซน 

ก่อนก�รเลือกตั้งในกัมพูช� (Hughes 2009, Wagener 2011) ดังนั้น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

ทีด่ขีึน้หรอืเลวลง อ�จเป็นผลม�จ�กสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมอืงภ�ยในประเทศทีต้่องอ�ศยัประเด็นปัญห�กบั  

“ศัตรูภ�ยนอก” เพื่อม�จัดก�รกับ “ศัตรูภ�ยใน” อีกทั้งก�รศึกษ�เรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-กัมพูช� 

ในช่วงปัจจบุนั ทีใ่ห้คว�มสำ�คญักับกรณเีข�พระวหิ�ร ซึง่ถกูมองว่�เป็นคว�มขัดแย้งทีมี่คว�มรนุแรงระดบัตำ�่  

(low-intensity conflict)1 ได้ให้นำ้�หนักกับก�รวิเคร�ะห์เชิง first image perspective2 ที่มองว่�

1 คว�มขดัแย้งทีม่คีว�มรนุแรงระดับตำ�่ (low-intensity conflict) คอืคว�มขดัแย้งทีม่กี�รใช้กำ�ลังเพือ่รกัษ�ผลประโยชน์ 
 ในบริเวณนั้นๆ ซึ่งอยู่ในระดับตำ่�กว่�สงคร�มระหว่�งประเทศ และอยู่ในระดับสูงกว่�ก�รแข่งขันกันเพื่อผลประโยชน ์
 อย่�งสันติระหว่�งประเทศ 
2 First image perspective เป็นก�รวิเคร�ะห์ถึงนโยบ�ยและก�รกระทำ�ของรัฐ โดยมองว่�รัฐคือมวลรวมของ 
 ปัจเจกบุคคล และปัจเจกบุคคลมีคว�มต้องก�รที่หล�กหล�ยและมีคว�มเห็นแก่ตัว
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ปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมืองระหว่�งไทยและกัมพูช�เป็นผลม�จ�กก�รวิเคร�ะห์คำ�นวณถึงผลดี-ผลเสีย 

(cost-benefit analysis) ในระดบัปัจเจกบุคคลทีม่อีำ�น�จของแต่ละประเทศ Wagener ได้มุ่งเน้นห�ส�เหตุ

ที่แท้จริงของก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่�งประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ และนโยบ�ยที่เป็นมิตรต่อกันครั้งสำ�คัญๆ 

ในช่วงสมัยรัฐบ�ลพันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร จนถึงรัฐบ�ลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (Wagener 2011)

 แนวคว�มคิดนี้ได้รับก�รถกเถียงถึงคว�มเหม�ะสมในก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมือง

ระหว่�งสองประเทศ โดย Deth มองว่�ประเด็นระหว่�งประเทศถูกนำ�ม�ใช้เป็นปัจจัยเร่งปฏิกิริย� 

ท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศในบ�งช่วงเท่�นั้น ที่เห็นได้ชัดคือช่วงสมัยที่อภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ เป็นน�ยก-

รัฐมนตรี (ค.ศ. 2008-2011) และแนวคิดดังกล่�วดูจะไม่เป็นจริงในรัฐบ�ลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  

(ค.ศ. 2011-2014) ที่มิได้ใช้กรณีคว�มขัดแย้งกับกัมพูช�ในก�รสร้�งฐ�นเสียงให้กับพรรคเพ่ือไทย  

อย่�งไรก็ต�ม สิ่งท่ีน่�สนใจสำ�หรับก�รเมืองไทยในยุคปัจจุบันคือประเด็นปัญห�ที่ถูกหยิบยกม�ใช้ 

ในท�งก�รเมือง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรณีคว�มขัดแย้งปร�ส�ทพระวิห�รและพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อน  

มักนำ�ไปสู ่คว�มแตกแยกระหว่�งคนในประเทศม�กกว่�จะนำ�ม�ซ่ึงคว�มส�มัคคี ซ่ึงแตกต่�งจ�ก 

คว�มมุ่งหวังที่จะเพิ่มฐ�นเสียงและก�รสนับสนุนจ�กประช�ชน

 ก�รใช้ประวัติศ�สตร์ม�เป็นเครื่องมือท�งก�รเมือง เช่น ก�รเน้นยำ้�เรื่องก�รสูญเสียดินแดน  

เป็นส่วนหนึ่งของก�รสร้�งอัตลักษณ์ของคนในรัฐและก�รสร้�งคว�มชอบธรรมให้กับนโยบ�ยต่�งๆ  

ของรัฐบ�ล (นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ้�งถึงใน Jory 2011) โดยทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูช�  

หนงัสอืเรยีนและสือ่เป็นปัจจยัสำ�คญัในก�รถ่�ยทอดแนวคว�มคดิช�ตินยิมและคว�มรู้สึกเกลียดชงัประเทศ 

ที่เป็นศัตรูม�ในอดีต (Pavin 2010) หนังสือ “ประวัติศ�สตร์ของประเทศกัมพูช�” ท่ีเรียบเรียงโดย  

เจีย อวม ไผ เผง และโสม อิม ได้เขียนเกี่ยวกับประเทศไทยไว้ว่� “เสียม (สย�ม) หรือไทย เดิมอยู่ที่ยูนน�น 

(ในประเทศจนี) ครสิต์ศตวรรษท่ี 8 คนพวกน้ีได้ก่อตัง้พระร�ชอ�ณ�จกัรแห่งหนึง่ชือ่ว่�น่�นเจ้� ต่อม� สย�ม

ได้ม�อยู ่บนดินแดนเขมรภ�คเหนือแล้วต้ังร�ชธ�นีอยู ่ที่สุโขทัย” และยังได้เล่�ถึงคว�มสัมพันธ  ์

ระหว่�งอ�ณ�จักรสย�มและกัมพูช�ว่� “ทัพสย�มได้รุกเข้�ม�จนจับพระบ�ทศรีร�ช�ได้ในปี ค.ศ. 1474 

พระองค์จึงสวรรคตในประเทศสย�ม ทรงมีพระร�ชโอรสพระองค์หนึ่งพระน�ม เจ้�พญ�อุง (พระย�โอง) 

ซึ่งสย�มขังไว ้ที่ประเทศสย�ม” (ศ�นติ 2546) อันแสดงให้เห็นว่�ประวัติศ�สตร์ที่คนกัมพูช� 

ได้รบัก�รถ่�ยทอดนัน้ สย�มเป็นประเทศทีม่�ภ�ยหลงั อกีทัง้ยงัมนีโยบ�ยเป็นปฏปัิกษ์ต่อคนกัมพชู� นอกจ�กนี้  

Charnvit, Sothirak, and Pavin ได้ร่วมกนัเขยีนหนงัสอืชือ่ “Preah Vihear: A Guide to the Thai-Cambodian  

Conflicts and Its Solutions” ซึ่งสนับสนุนอิทธิพลของประวัติศ�สตร์ในก�รเมืองระหว่�งประเทศ  

โดยใช้ประวัติศ�สตร์เป็นเหตุผลสำ�คัญในก�รอธิบ�ยถึงคว�มขัดแย้งระหว่�งทั้งสองประเทศที่ยังคงมีอยู่  

ถึงแม้ว่�สถ�นก�รณ์โลกจะได้เปลี่ยนไปม�กก็ต�ม คว�มรู้สึกช�ตินิยมและก�รเมืองภ�ยในประเทศก็เป็น
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ตวัแปรสำ�คญัทีจ่ะทำ�ให้คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศดขีึน้หรอืเลวลง ห�กก�รเมอืงภ�ยในไม่มเีสถยีรภ�พ

หรือห�กรัฐบ�ลถูกโจมตีโดยประช�ชนภ�ยในประเทศ รัฐบ�ลมักยกประวัติศ�สตร์คว�มขัดแย้ง 

ระหว่�งประเทศม�ใช้เพื่อปลุกระดมให้เกิดคว�มรู้สึกรักช�ติเพื่อเบี่ยงเบนคว�มสนใจของประช�ชน 

จ�กก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ล (Charnvit, Sothirak, and Pavin 2013)

 นโยบ�ยก�รต่�งประเทศก็เป็นเครื่องมือท�งก�รเมืองเช่นเดียวกัน (Pavin 2010) รัฐบ�ลต่�งๆ 

พย�ย�มล้มล้�งนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของรัฐบ�ลที่เป็นฝ่�ยตรงกันข้�ม เพื่อแสดงให้เห็นถึง 

คว�มแข็งแกร่งและก�รตัดสินใจที่ดีกว่� โดยในประเทศไทยมีก�รเปลี่ยนแปลงขั้วอำ�น�จท�งก�รเมือง 

อยู่หล�ยครั้ง ทำ�ให้นโยบ�ยก�รต่�งประเทศมีคว�มผกผันอย่�งม�ก เช่น รัฐบ�ลในสมัยของพันตำ�รวจโท

ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) รัฐบ�ลในสมัยของอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ (พรรคประช�ธิปัตย์) และ 

รัฐบ�ลในสมัยของสมัคร สุนทรเวช (พรรคพลังประช�ชน) สมช�ย วงศ์สวัสดิ์ (พรรคพลังประช�ชน)  

และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) ต่�งผลัดเปลี่ยนกันชูนโยบ�ยทั้งช�ตินิยมและนโยบ�ยที่มุ่งเน้น 

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับประเทศต่�งๆ ข้ึนม� เพ่ือสร้�งคว�มชอบธรรมให้ฝ่�ยตนและทำ�ให้อีกฝ่�ย 

ไม่น่�เชื่อถือ

 ในท�งตรงกนัข้�ม รฐับ�ลกมัพชู�อยูภ่�ยใต้ก�รปกครองของฮนุ เซน และพรรคประช�ชนกมัพชู�

ม�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 มีเพียงช่วงปี ค.ศ. 1993-1997 ที่พรรคฟุนซินเปคชนะก�รเลือกตั้ง

และเจ้�นโรดม รณฤทธิ์ ขึ้นม�เป็นน�ยกรัฐมนตรีคนที่ 1 โดยฮุน เซน ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีคนที่ 2 

ซึง่ฮุน เซน ได้ทำ�ก�รปฏวิตัยิดึอำ�น�จม�เป็นของตนเพยีงผูเ้ดยีวในปี ค.ศ. 1997 และได้เริม่สร้�งฐ�นอำ�น�จ

และส�ม�รถผูกข�ดอำ�น�จท�งก�รเมืองได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจ�กศัตรูท�งก�รเมืองไม่มีอำ�น�จม�กพอ 

ที่จะโค่นล้มระบอบฮุน เซนได้ ดังนั้น นโยบ�ยก�รต่�งประเทศของรัฐบ�ลกัมพูช�จึงเป็นไปต�มที่ 

พรรคประช�ชนกัมพูช�กำ�หนดม�โดยตลอด และไม่มีคว�มจำ�เป็นที่ต้องลบล้�งนโยบ�ยหรือคว�มร่วมมือ

ที่ได้ทำ�ไว้ก่อนหน้�เพื่อสร้�งผลง�นให้กับรัฐบ�ลของตน

 แนวคว�มคิดท่ีว ่�ก�รเมืองภ�ยในประเทศเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รกำ�หนดทิศท�งของ 

คว�มสัมพนัธ์ระหว่�งประเทศนีไ้ม่เพยีงแต่ได้รบัก�รสนบัสนุนโดยนกัวิช�ก�รไทย แต่ยงัได้รบัก�รสนบัสนนุ

โดยนักวิช�ก�รกัมพูช�อีกด้วย3 โดยในวิทย�นิพนธ์ของนักศึกษ�ปริญญ�เอกช�วกัมพูช�ได้สรุปว่� 

ก�รเปล่ียนแปลงท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศไทยหรือประเทศกัมพูช�จะนำ�ไปสู ่คว�มสัมพันธ์ 

3 ง�นวจิยัชิน้นีอ้�ศยัง�นเขยีนทีเ่ป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษของนกัวชิ�ก�รไทย นกัวชิ�ก�รกมัพชู� และนกัวชิ�ก�ร 
 ตะวันตก เป็นหลัก ท้ังน้ี ก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช�และนโยบ�ยก�รต่�งประเทศที่ทั้งสอง 
 ประเทศดำ�เนินระหว่�งกัน ควรรวมง�นเขียนของช�วกัมพูช�ที่เป็นภ�ษ�เขมรเพื่อคว�มครบถ้วนม�กยิ่งขึ้น 
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ระหว่�งประเทศท่ีดีข้ึน ห�กรัฐบ�ลของท้ังสองประเทศม�จ�กก�รเลือกต้ังและมีคว�มเป็นประช�ธิปไตย 

และมีผลประโยชน์ที่สอดคล้องกัน ไม่ว่�จะเป็นท�งเศรษฐกิจหรือท�งคว�มม่ันคง ในท�งกลับกัน  

ก�รเปลีย่นแปลงท�งก�รเมอืงภ�ยในประเทศจะเปล่ียนไปในท�งท่ีเลวลง ห�กไม่เป็นไปต�มเงือ่นไขทัง้สอง 

กล่�วคือ รัฐบ�ลของประเทศใดประเทศหน่ึงหรือท้ังสองประเทศไม่ได้เค�รพคว�มเป็นประช�ธิปไตย  

เช่น ไม่ได้ม�จ�กก�รเลือกตั้ง และไม่มีผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจและ/หรือท�งคว�มมั่นคงร่วมกัน และ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศจะเลวลงกว่�เดิมห�กรัฐบ�ลในประเทศหนึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกับศัตรู

ท�งก�รเมืองของรัฐบ�ลอีกประเทศหนึ่ง

 นอกจ�กน้ี ข้อสรุปอกีประก�รหน่ึงของนกัวชิ�ก�รกลุ่มนีค้อื ประวตัศิ�สตร์และคว�มรูสึ้กช�ตินยิม

มิใช่ตัวแปรที่เสถียร กล่�วคือ ประวัติศ�สตร์คว�มขัดแย้งระหว่�งไทยและกัมพูช�และคว�มรู้สึกช�ตินิยม

จะถูกหยิบยกนำ�ม�ใช้เมื่อรัฐบ�ลรู้สึกไม่มีคว�มมั่นคงหรือเมื่อคว�มเชื่อและผลประโยชน์ขัดกันกับรัฐบ�ล

ในอีกประเทศหนึ่ง (Deth 2014)

 ภ�ยหลังคว�มขัดแย้งและก�รสู้รบต�มตะเข็บช�ยแดนในปี ค.ศ. 2008 ง�นศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับ

คว�มสัมพันธ์ไทย-กัมพูช�จะมุ ่งเน ้นวรรณกรรมเร่ืองปร�ส�ทพระวิห�รและพ้ืนท่ีทับซ้อนและ 

คว�มเป็นช�ตินิยมของคนท้ังสองประเทศ พวงทอง ภวัครพันธุ์ มองว่�ลัทธิช�ตินิยมต่อต้�นกัมพูช� 

ของประเทศไทยกับกระบวนก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจและคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเป็นทวิลักษณ์

ที่ขัดแย้งกันอย่�งรุนแรง ซึ่งข้อพิพ�ทกรณีปร�ส�ทพระวิห�รและพื้นที่ทับซ้อนโดยรอบก็เป็นผลพวงของ

ทวิลักษณ์ดังกล่�ว (พวงทอง 2556) คว�มพย�ย�มดำ�เนินนโยบ�ยระหว่�งรัฐบ�ลของท้ังสองประเทศ 

ในท�งแนวท�งสันติและสร้�งสรรค์ต้องม�หยุดชะงัก เนื่องจ�กก�รที่ประเทศไทยในช่วงเวล�เดียวกันกลับ

ดำ�เนินไปในทิศท�งตรงกันข้�ม

 นอกจ�กน้ี ยังมีก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ในระดับประช�ชนของไทยและกัมพูช�ที่ส่งผลต่อ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ โดยง�นของ Hinton ได้วิเคร�ะห์ถึงมุมมองและแนวคว�มคิดของคนไทย

และคนกมัพชู�จ�กเหตกุ�รณ์ทีส่วุนันท์ คงยิง่ นกัแสดงช�วไทย ถกูอ้�งว่�ได้กล่�วดูถกูคนกมัพชู� อนันำ�ไปสู่ 

ก�รเผ�สถ�นทูตไทยในเดือนมกร�คม ค.ศ. 2003 โดยได้ระบุถึงก�รสร้�งอัตลักษณ์ผ่�นสื่อของทั้งสองฝ่�ย 

และคว�มไม่ต้องก�รตกอยูภ่�ยใต้อทิธิพลท�งเศรษฐกจิและท�งสงัคม-วฒันธรรมของไทย (Hinton 2006) 

ซึง่คว�มขดัแย้งในกรณนีีไ้ด้รบัก�รสนบัสนนุโดย ฮนุ เซน ทีป่ระก�ศให้งดก�รนำ�เสนอผลง�นของสวุนนัท์ คงยิง่  

และลดก�รนำ�ละครหรือภ�พยนตร์ของไทยเข้�ม�ฉ�ยในกัมพูช�
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 ประโยชน์ของก�รทบทวนวรรณกรรมนี้ ทำ�ให้ได้ตอบคำ�ถ�มว่�ปัจจัยใดส่งผลต่อคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศไทยและกมัพชู� ซึง่กล่�วโดยสรปุแล้ว เนือ่งจ�กแนวคว�มคดิท่ีนำ�ม�วิเคร�ะห์และอธบิ�ย

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช� มักเน้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มขัดแย้งม�กกว่�คว�มร่วมมือ ทำ�ให้

ก�รทบทวนวรรณกรรมน้ีสรุปได้ถึงปัจจัยสำ�คัญที่มักถูกหยิบยกขึ้นม�ว่�เป็นเหตุแห่งคว�มขัดแย้ง ได้แก่ 

ประวัติศ�สตร์ โครงสร้�งท�งก�รเมือง คว�มสัมพันธ์ระหว�่งผู้นำ�ประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน และ

ปัจจยัภ�ยในท้ังท�งก�รเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม คำ�ถ�มสำ�คญัต่อม�สำ�หรบันกัรฐัศ�สตร์ คอื ปัจจยัต่�งๆ 

ดงักล่�วมีอำ�น�จในก�รอธบิ�ยเหตกุ�รณ์ท�งก�รเมอืงระหว่�งประเทศไทยและกมัพชู�ได้ม�กน้อยเพยีงใด



บทที่ 2

ควำมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชำ อดีตถึงปัจุบัน

ควำมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชำในช่วงก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2
 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช�ในอดีตอ�จเรียกได้ว่�เป็นคว�มสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วย

คว�มไม่สมัครสม�นส�มัคคีและคว�มเกลียดชังกัน คนกัมพูช�มักมองประเทศไทยว่�เป็นผู ้รุกร�น  

ในขณะที่คนไทยมักมองกัมพูช�ว่�เป็นประเทศที่ไม่น่�ไว้ว�งใจ และจ�กก�รที่ประเทศไทย หรือสย�ม 

ในขณะนั้น ได้เข้�ไปมีอิทธิพลรุกลำ้�เข้�ไปในอ�ณ�เขตของกัมพูช� ทำ�ให้ในปี ค.ศ. 1863 เมื่อลัทธิ

จักรวรรดินิยมได้แผ่ขย�ยเข้�ม�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ ์

ได้ขอให้ฝรัง่เศสเข้�ม�อ�รกัข�กมัพชู� เพือ่ป้องกนัก�รรุกร�นของไทย อย่�งไรกต็�ม ก�รลงน�มในสนธสิญัญ�  

Franco-Cambodia 1863 นั้นไม่ได้เป็นไปต�มคว�มสมัครใจของกัมพูช� (Khien 1982, 563) ต่อม�ในปี 

ค.ศ. 1867 สย�มได้ลงน�มยอมรับอำ�น�จอ�รักข�ของฝรั่งเศสเหนือเขมรและสถ�นะกัมพูช� 

ในฐ�นะรฐัในอ�รกัข�ของฝรัง่เศส โดยแลกกับจงัหวดัพระตะบอง (Battambang) และเสียมร�ฐ (Siem Reap)  

(กองโฆษณ�ก�ร 2484, 2) จ�กก�รเข้�ม�เป็นรฐัผู้อ�รกัข�ของฝร่ังเศสนีท้ำ�ให้เส้นเขตแดนทีแ่บ่งประเทศไทย 

(หรือสย�ม) และประเทศกัมพูช� (และล�ว) มีก�รเปลี่ยนแปลงรวม 5 ครั้ง โดยเป็นก�รเจรจ�ตกลงกับ

ฝรั่งเศสมิใช่กับกัมพูช� (และล�ว) โดยตรง (รูปภ�พที่ 2.1) 

รูปภาพที่ 2.1 แผนที่ก�รเปลี่ยนแปลงท�งอ�ณ�เขตของประเทศไทย (สย�ม) ระหว่�งปี ค.ศ. 1893-1911

 ที่มา: หนังสือสย�มรัฐพิพิธภัณฑ์สวนลุมพินี, 2468.
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 ก�รเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1867 เมื่อสย�มทำ�สนธิสัญญ�ยกเขมรส่วนนอก  

รวมเนื้อที่ 124,000 ต�ร�งกิโลเมตร พร้อมด้วยเก�ะ 6 เก�ะ ให้กับฝรั่งเศส ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1888  

เม่ือฝรั่งเศสยกกองกำ�ลังม�บุกยึดครองแคว้นสิบสองจุไทย (เนื้อที่ 87,000 ต�ร�งกิโลเมตร) โดยอ้�งว่� 

เคยเป็นดินแดนของกัมพูช� ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 1893 ในเหตุก�รณ์ ร.ศ. 112 เมื่อสย�มจำ�ต้องยกพื้นที ่

ฝั่งซ้�ยของแม่นำ้�โขง จันทบุรี และตร�ด ให้แก่ฝรั่งเศส (เนื้อที่ 143,800 ต�ร�งกิโลเมตร) ครั้งที่ 4 ในปี 

พ.ศ. 1904 เมื่อสย�มทำ�สนธิสัญญ�ยกหลวงพระบ�งและพื้นที่ฝั ่งขว�ของแม่นำ้�โขงให้กับฝรั่งเศส  

(เนื้อที่ 62,500 ต�ร�งกิโลเมตร) โดยสนธิสัญญ�นี้มีชื่อว่� หนังสือสัญญ�ระหว่�งกรุงสย�มกับกรุงฝรั่งเศส 

(1904) ที่ได้เริ่มมีคณะทำ�ง�นผสมม�ทำ�หน้�ที่ปักปันเขตแดนและใช้แผนที่ม�ตร�ส่วน 1:50,000 ซึ่งยึดถือ

เอ�สันปันนำ้�เป็นแนวเส้นเขตแดน ในสนธิสัญญ�ฉบับนี้ ปร�ส�ทพระวิห�รอยู่ในเขตประเทศไทย ครั้งที่ 5 

ในปี ค.ศ. 1907 เมื่อสย�มยกพระตะบอง เสียมร�ฐ และศรีโสภณ ให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับจังหวัดตร�ด 

(เนื้อที่ 51,000 ต�ร�งกิโลเมตร) (กองโฆษณ�ก�ร 2484, 1-12) (รูปภ�พที่ 2.2) จ�กสนธิสัญญ�ฉบับนี ้

ได้มีก�รจัดทำ�แผนท่ีข้ึนม�ใหม่ โดยไม่ได้ยึดเอ�สันปันนำ้�เป็นแนวเขตแดน แต่มีก�รล�กเส้นใหม่และ 

ใช้แผนทีท่ีม่มี�ตร�ส่วน 1:200,000 ซึง่ห�กยดึต�มแผนทีน่ี ้ปร�ส�ทพระวิห�รจะอยูใ่นเขตประเทศกมัพชู� 

รูปภาพที่ 2.2 ดินแดนที่ประเทศไทยสูญเสียให้กับฝรั่งเศส ช่วงปี ค.ศ. 1904-1907

    

 ที่มา: St. John 1998, 17.
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 ก�รดำ�เนนิก�รท�งก�รเมอืงของไทยเกีย่วกบัดินแดนทีเ่สียไปในสมยัรัชก�ลที ่5 เร่ิมขึน้ภ�ยหลัง

ก�รเปลี่ยนแปลงระบอบก�รปกครอง โดยมีก�รสร้�งกระแสช�ตินิยมและก�รเรียกร้องดินแดนคืนม�จ�ก

กมัพชู� ในปี ค.ศ. 1939 เมือ่สงคร�มโลกครัง้ที ่2 เร่ิมต้นข้ึนในทวปียโุรป และฝร่ังเศสขอทำ�สัญญ�ไม่รุกร�น

กับไทย รัฐบ�ลไทยเห็นโอก�สท่ีจะเอ�ดินแดนที่สูญเสียไปจ�กก�รลงน�มในสนธิสัญญ�ไทย-ฝรั่งเศส  

ค.ศ. 1887 และ ค.ศ. 1893 คืนม� จึงได้ขอให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นเขตแดนด้�นแม่นำ้�โขงให้เป็นไปต�ม

หลักปฏิบัติท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ในปี ค.ศ. 1940 เมื่อเยอรมนีเข้�ยึดครองประเทศฝรั่งเศส  

ฝรั่งเศสได้ขอร้องให้ไทยให้สัตย�บันในกติก�สัญญ�ไม่รุกร�นอีกครั้ง รัฐบ�ลไทยจึงได้โอก�สยื่นข้อเสนอ  

3 ประก�รเพื่อแลกกับคำ�ขอของรัฐบ�ลฝรั่งเศส คือ

 1. ว�งแนวเส้นเขตแดนต�มลำ�แม่นำ้�โขงให้เป็นไปต�มหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศ 

 2. ปรับปรุงเขตแดนให้เป็นไปต�มธรรมช�ติ โดยให้ถือว่�แม่นำ้�โขงเป็นเขตแดนระหว่�งไทย 

กับอินโดจีนของฝรั่งเศส ตั้งแต่ทิศเหนือจรดใต้ จนถึงเขตแดนกัมพูช� และให้ไทยได้รับดินแดนท�งฝั่งขว�

แม่นำ้�โขงตรงข้�มหลวงพระบ�งและป�กเซกลับคืนม� และ 

 3. ขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่� ถ้�อินโดจีนมีก�รเปลี่ยนแปลงสูญเสียอำ�น�จอธิปไตยของฝรั่งเศส 

ไป ฝรั่งเศสจะคืนอ�ณ�เขตล�วและกัมพูช�ให้แก่ไทย

 อย่�งไรก็ต�ม ข้อเสนอของไทยไม่ได้รับก�รตอบรับจ�กฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสยืนยันจะให ้

มีก�รแลกเปลี่ยนสัตย�บันในกติก�สัญญ�ไม่รุกร�นกันเท่�นั้น คว�มล้มเหลวในก�รเจรจ�ทำ�ให้รัฐบ�ล 

เริ่มรณรงค์ให้มีก�รเรียกร้องดินแดนคืนในหมู่ประช�ชน โดยหวังจะใช้เป็นเหตุผลให้รัฐบ�ลส�ม�รถ 

ใช้กำ�ลังทห�รไปต่อสู้เพื่อนำ�ดินแดนคืนม�ได้ นโยบ�ยก�รเรียกร้องดินแดนคืนจ�กฝรั่งเศสของรัฐบ�ลไทย

ได้รบัก�รสนบัสนนุจ�กประช�ชนเป็นอย่�งด ีในวนัท่ี 8 ตลุ�คม ค.ศ. 1940 นสิติและนกัเรยีนเตรยีมปรญิญ�

จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ประม�ณ 3,000 คน ได้เดินขบวนไปยังหน้�ศ�ล�ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม 

พร้อมธงไตรรงค์ และแผ่นป้�ยเขียนคำ�แสดงคว�มต้องก�รได้ดินแดนคืน ในตอนบ่�ยวันเดียวกัน ก็มีก�ร

เดินขบวนของนักศึกษ�และนักเรียนเตรียมปริญญ�จ�กมห�วิทย�ลัยวิช�ธรรมศ�สตร์และก�รเมือง 

ขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วย (ชนิด� 2546) ก�รเดินขบวนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศ�สตร์ไทย และหลังจ�ก

วันที่ 8 ตุล�คม เป็นต้นม� ได้มีก�รเคลื่อนไหวเดินขบวนของกลุ่มองค์กรต่�งๆ อีกม�กม�ย ทั้งในพระนคร

และต่�งจังหวัด
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รูปภาพที่ 2.3 พลตรีหลวงพิบูลสงคร�ม น�ยกรัฐมนตรี ต้อนรับและกล่�วปร�ศรัยแก่กลุ่มนิสิตจ�ก
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยและนักเรียนเตรียมปริญญ�แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ที่มา: กองโฆษณ�ก�ร, 2484.

 ก�รเคลื่อนไหวของประช�ชนเปรียบเสมือนก�รให้ก�รยินยอมและสนับสนุนให้รัฐบ�ลหันไปใช้

ก�รทูตอีกระดับ คือก�รใช้คว�มรุนแรง เพื่อนำ�ดินแดนท่ีเสียไปกลับคืนม� บรรย�ก�ศท�งก�รเมือง 

ที่สร้�งคว�มตึงเครียดให้กับทั้งฝ่�ยไทยและฝร่ังเศสนำ�ไปสู่ก�รปะทะกันต�มช�ยแดน และกล�ยเป็น 

ก�รรบที่รุนแรงม�กยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 1940 เมื่อฝรั่งเศสเข้�ม�ทิ้งระเบิดที่นครพนม 

และฝ่�ยไทยได้ตอบโต้ด้วยก�รไปท้ิงระเบิด “ยังที่ที่บัญช�ก�รและที่พักอ�ศัยซึ่งมีทห�รช�ติฝรั่งเศสอยู่

ทั่วไป” (กองโฆษณ�ก�ร 2484, 76) แต่ก็เป็นก�รรบที่ไม่มีก�รประก�ศสงคร�ม จนถึงวันที่ 4 มกร�คม 

ค.ศ. 1941 ทห�รฝรัง่เศสได้บุกเข้�โจมตอีำ�เภออรญัประเทศอย่�งรนุแรง รฐับ�ลไทยจงึได้ประก�ศสงคร�ม

กบัฝรัง่เศสอย่�งเป็นท�งก�รเมือ่วนัที ่7 มกร�คม ค.ศ. 1941 ก�รรบระหว่�งไทยกบัฝรัง่เศสดำ�เนนิไปประม�ณ 

เกอืบหนึ่งเดอืน กองทัพไทยส�ม�รถบกุเข�้ยดึดนิแดนกลบัคนืม�ไดบ้�งสว่น อย�่งไรกต็�ม ก่อนทีก่�รสูร้บ

จะถึงจุดแตกหัก ญี่ปุ ่นได้เสนอตัวเข้�ม�เป็นคนกล�งไกล่เกลี่ยระหว่�งไทยกับฝร่ังเศสให้ยุติก�รรบ  

ในที่สุด ทั้งไทยและฝรั่งเศสก็ตกลงยินยอมให้มีก�รเจรจ�ทำ�คว�มตกลงระงับข้อพิพ�ท โดยกระทำ�กันที ่
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กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผลของก�รเจรจ�เป็นไปต�มอนุสัญญ�สันติภ�พระหว่�งประเทศไทย 

กบัประเทศฝรัง่เศส เมือ่วนัท่ี 9 พฤษภ�คม ค.ศ. 1941 ต�มอนสุญัญ�ฉบบันี ้ประเทศไทยได้ดนิแดนกลบัคนื  

รวมเป็นพื้นที่ประม�ณ 29,039 ต�ร�งกิโลเมตร (สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 2551) และ 

ได้ยกดินแดนดังกล่�วขึ้นเป็นจังหวัดของไทย คือ

 1. ยกแคว้นหลวงพระบ�ง บริเวณฝั่งขว�แม่นำ้�โขง ขึ้นเป็นจังหวัดล�นช้�ง

 2. ยกแคว้นนครจัมป�ศักดิ์ ฝั่งขว�แม่นำ้�โขง ขึ้นเป็นจังหวัดจำ�ป�ศักดิ์

 3. ยกท้องที่เมืองเสียมร�ฐ ขึ้นเป็นจังหวัดพิบูลสงคร�ม และ

 4. ยกท้องที่เมืองพระตะบอง ขึ้นเป็นจังหวัดพระตะบอง

 หลังจ�กก�รเจรจ�ได้ดินแดนเมืองพระตะบองกลับคืนม�แล้ว พันตรีควง อภัยวงศ์ ได้รับแต่งตั้ง

เป็นประธ�นกรรมก�รรบัมอบดนิแดนท�งด้�นบรูพ� ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมก�รคอื พนัเอกหลวงวรีวฒัน์โยธนิ  

พันเอกหลวงยอดอ�วุธ พันเอกหลวงร�ญปฏิเวธ หม่อมเจ้�วงศ�นุวัฒน์ เทวกุล พันตรีพูล ม�ใช้เวทย์  

อุดม บุญยประกอบ และ สง่� นิลกำ�แหง ก่อนเดินท�งไปรับมอบดินแดนคืน พันตรีควง อภัยวงศ์  

ประธ�นคณะกรรมก�ร ได้กล่�วคำ�อำ�ล�น�ยกรัฐมนตรีเพ่ือจะไปรับมอบดินแดนคืนจ�กฝร่ังเศสในวันที่  

27 กรกฎ�คม ค.ศ. 1941 ไว้ตอนหนึ่ง ดังนี้ 

 “...เมือ่ 34 ปีมาแล้ว ท่านบิดาของกระผมได้เป็นผูอ้ญัเชญิธงไทยกลบัสูป่ระเทศไทย 

ด้วยอาการอันนองน�้าตา และในวาระนี้กระผมผู้เป็นบุตรได้มีโอกาสเชิญธงไทย 

กลับไปสู่ถ่ินเดิม ซึ่งกระผมรู้สึกว่า นอกจากจะเป็นการสนองเกียรติประเทศชาติ  

และรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการสนองความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านบิดาอีกด้วย”  

  (ชนิดา 2546)

 ส�ม�รถกล่�วได้ว่�คว�มสัมพันธ์ไทย-กัมพูช� รวมถึงคว�มขัดแย้งท�งดินแดน ในช่วงก่อน

สงคร�มโลกครัง้ที ่2 เป็นคว�มสมัพนัธ์ท�งอำ�น�จและคว�มส�ม�รถในก�รต่อรองระหว่�งประเทศไทยและ

ประเทศฝรัง่เศส ม�กกว่�จะเป็นคว�มสมัพนัธ์ท�งอำ�น�จระหว่�งประเทศไทยและประเทศกมัพชู�โดยตรง 
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ควำมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชำในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ค.ศ. 1941-1945)

 ในช่วงสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเริ่มขึ้นในทวีปยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1939 ประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�ค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ในสภ�วะท�งแพร่ง กล่�วคือ ประเทศตะวันตกผู้เป็นเจ้�อ�ณ�นิคมหรือ 

เป็นรัฐผู้อ�รักข�หันไปให้คว�มสนใจกับก�รทำ�สงคร�มในยุโรป ทำ�ให้ผู้นำ�รัฐที่อยู่ภ�ยใต้ก�รปกครอง 

เห็นช่องท�งในก�รขับไล่อำ�น�จจ�กภ�ยนอกได้ ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ ่นก็ได้ก้�วข้ึนม�เป็น

มห�อำ�น�จแห่งภูมิภ�คเอเชียบูรพ� และดูจะเป็นท่ีพ่ึงให้กับประเทศต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 

หล�ยประเทศจงึมกี�รส่งคนไปฝึกกบักองทพัญีปุ่น่และต้อนรบัก�รเข้�ม�ของทห�รญ่ีปุน่เพือ่ใช้เป็นฐ�นทพั

หรอืท�งผ่�นในก�รต่อสูกั้บทห�รของฝ่�ยสมัพันธมติร (The Allies) ถงึแม้ว่�ทห�รญีปุ่น่จะเข้�ม�กดขีข่่มเหง 

ประช�ชนในประเทศต่�งๆ แต่ก็ได้สร้�งคว�มรู้สึกช�ตินิยมและคว�มรู้สึกต่อต้�นช�ติตะวันตกม�กยิ่งข้ึน

ไปด้วย 

 ก�รเคลื่อนไหวของช�วกัมพูช�เพื่อเรียกร้องเอกร�ชจ�กฝรั่งเศสได้เริ่มขึ้นต้ังแต่ทศวรรษ 1930 

เมื่อ ซอน ง็อก ทันห์ (Son Ngoc Thanh) และเพื่อนๆ ได้สนับสนุนให้มีก�รแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ

ลัทธิอ�ณ�นิคมและช�ตินิยมในหนังสือพิมพ์นครวัต (Nagarvatta) หลังจ�กญี่ปุ่นได้เข้�ยึดครองอินโดจีน

ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน ค.ศ. 1942 กลุ่มของซอน ง็อก ทันห์ได้นำ�ก�รประท้วงต่อต้�นฝรั่งเศสขึ้น แม้กลุ่ม 

ผูป้ระท้วงจะถูกปร�บปร�มและจบักุม แต่กย็งัมีก�รเคลือ่นไหวของกลุม่อ่ืนๆ อ�ท ิกลุม่เขมรอสิระ (Khmer 

Issarak) ฝ่�ยขว�ภ�ยใต้ก�รนำ�ของปก พอลกณุ (Poc Khun) (Murashim 2005) และกลุม่เขมรอสิระฝ่�ยซ้�ย  

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของอดตีพระภิกษ ุ2 รปูคอื อ�จ�รย์สก หรอื ต ูส�มตุ (Tou Samouth) และอ�จ�รย์เมยีน หรอื  

ซอน ง็อก มินห์ (Son Ngoc Minh) ซึ่งได้จัดตั้งกองกำ�ลังติดอ�วุธต่อสู้เพื่ออิสรภ�พขึ้นในปี ค.ศ. 1942 

(ต�ร�งที ่2.1 สรปุก�รเปลีย่นแปลงท�งก�รเมอืงและคว�มมัน่คงในประเทศกมัพชู� คูข่น�นไปกับก�รเปลีย่นแปลง 

ก�รเมืองก�รปกครองในประเทศไทย รวมทั้งบทบ�ทของไทยในกัมพูช� ต้ังแต่ช่วงสงคร�มโลกคร้ังที่ 2 

เป็นต้นม� โดยเฉพ�ะในช่วงก�รต่อสู้เพื่อเอกร�ชของกัมพูช�)

 ด้วยก�รสนับสนุนของญี่ปุ่น เจ้�นโรดม สีหนุได้ประก�ศเป็นอิสระจ�กก�รอ�รักข�ของฝรั่งเศส

ในวันที่ 11 มีน�คม ค.ศ. 1945 อย่�งไรก็ต�ม อิทธิพลของญี่ปุ่นในดินแดนอินโดจีนสิ้นสุดลงเมื่อสหรัฐฯ  

ทิง้ระเบดิปรม�ณทูีเ่มอืงฮโิรชมิ�และน�ง�ซ�กิในเดอืนสิงห�คม ค.ศ. 1945 ในเดอืนตลุ�คมปีเดยีวกนันัน้เอง  

ฝรั่งเศสได้กลับเข้�ม�ทวงสิทธิคว�มเป็นรัฐผู้อ�รักข�ในกัมพูช� ถึงแม้มีกลุ่มกู้ช�ติเกิดขึ้นเพื่อต่อต้�น 

ก�รกลบัเข้�ม�ของฝรัง่เศส แต่กแ็ตกกนัเป็นหล�ยกลุม่ทีไ่ด้รบัก�รสนบัสนนุจ�กฝ่�ยทีม่แีนวคดิท�งก�รเมอืง 

และฝักใฝ่ระบอบก�รปกครองที่ขัดแย้งกัน ก�รสู้รบต่อต้�นฝร่ังเศสจึงไม่ได้เกิดข้ึนอย่�งกว้�งขว�งรุนแรง

เช่นในกรณีของประเทศเวียดน�ม 
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 สำ�หรบัประเทศไทย ก�รยนิยอมให้ญีปุ่น่ใช้ประเทศไทยเป็นท�งผ่�นสำ�หรบัก�รเดนิทพัไปยงัพม่�

และอินเดีย กับก�รร่วมเป็นพันธมิตรท�งก�รทห�รกับฝ่�ยอักษะ ทำ�ให้ไทยได้เดินแดนในแหลมม�ล�ย ู

ที่เสียให้อังกฤษกลับคืน รวมทั้งรัฐฉ�น รัฐกะย� เมืองตองยี และบ�งส่วนของเมืองมัณฑะเลย์ในพม่�  

อย่�งไรก็ต�ม ก�รได้ดนิแดนต่�งๆ ม�จ�กประเทศม�ล�ยแูละพม่� รวมทัง้ดนิแดนทีไ่ด้จ�กกมัพชู�และล�ว

อันเป็นผลจ�กกรณีพิพ�ทอินโดจีนในช่วงก่อนหน้�นี้ ไม่ได้มีระยะเวล�ยืนย�วนัก เนื่องจ�กท�้ยที่สุดแล้ว 

ญีปุ่น่เป็นฝ่�ยแพ้สงคร�มในปี ค.ศ.1945 ส่งผลให้ประเทศไทยทีไ่ด้ลงน�มเป็นพนัธมติรกบัญ่ีปุน่ อันหม�ยถงึ 

ก�รประก�ศสงคร�มกบัฝ่�ยสมัพันธมติร ต้องชดใช้ค่�ปฏกิรรมสงคร�มให้แก่กลุ่มสัมพันธมติรผู้ชนะสงคร�ม 

แต่เน่ืองจ�กหม่อมร�ชวงศ์เสนีย์ ปร�โมช ซ่ึงดำ�รงตำ�แหน่งเอกอัครร�ชทูตไทยประจำ�สหรัฐอเมริก�  

ในช่วงท่ีรัฐบ�ลจอมพล ป. พิบูลสงคร�ม ลงน�มให้ญี่ปุ่นเข้�ม�ตั้งฐ�นทัพในประเทศไทย ไม่เห็นด้วย 

กับก�รตัดสินใจของรัฐบ�ลไทย และปฏิเสธที่จะเป็นตัวแทนประเทศในก�รประก�ศสงคร�มกับสหรัฐฯ  

อกีท้ังยงัมกี�รก่อตัง้ขบวนก�รเสรไีทยในสหรฐัฯ ยุโรป และในประเทศไทย เพือ่แสดงให้เห็นถงึคว�มพย�ย�ม

ที่จะนำ�ประเทศไทยให้ออกห่�งจ�กก�รเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ ่น ทำ�ให้ภ�ยหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 

ประเทศไทยไม่ต้องชำ�ระค่�ปฏกิรรมสงคร�ม แต่ต้องยกดินแดนทีไ่ด้ม�กลับคนืไป รวมทัง้จังหวดัพระตะบอง 

เสียมร�ฐ และศรีโสภณที่คืนให้กับฝรั่งเศส เพ่ือแลกกับก�รได้เข้�เป็นสม�ชิกในองค์ก�รสหประช�ช�ติ  

ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในสนธิสัญญ�วอชิงตัน (Treaty of Washington 1946) (Weltig 2009, 24) 

 ก�รเปลี่ยนแปลงก�รครอบครองดินแดนของกัมพูช�ในช่วงสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ถึงแม้จะไม่ได้

ม�จ�กคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งไทยและกมัพชู�โดยตรง แต่เหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อประช�ชน

ที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่�ว และต่อคว�มรู้สึกของคนกัมพูช�ผู้เป็นเจ้�ของดินแดน 
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ควำมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชำในยุคสงครำมเย็น (ค.ศ. 1945-1991)

 ภ�ยหลงัจ�กทีส่งคร�มโลกครัง้ที ่2 สิน้สดุลงในปี ค.ศ. 1945 ประเทศต่�งๆ กลบัเข้�สูก่ระบวนก�ร

สร้�งรัฐสร้�งประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ระบบก�รเมืองโลกเปลี่ยนไปเป็นช่วงที่เรียกว่�ยุคสงคร�มเย็น 

ที่เป็นก�รต่อสู้ท�งแนวคว�มคิดท�งระบอบก�รเมืองก�รปกครองและระบบเศรษฐกิจ ระหว่�งโลกเสรี-

ประช�ธปิไตยท่ีนำ�โดยสหรฐัฯ มพีนัธมติรหลกัเป็นประเทศในยโุรปตะวนัตก กบัโลกสงัคมนยิมคอมมวินสิต์

ที่นำ�โดยสหภ�พโซเวียต มีพันธมิตรหลักคือประเทศจีน

 เพื่อเป็นก�รปกป้องไว้ซึ่งผลประโยชน์ในอินโดจีนและเพื่อค�นอิทธิพลจ�กสหภ�พโซเวียต 

ที่เริ่มแผ่ขย�ยม�ยังภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝรั่งเศสได้พย�ย�มกลับเข้�ม�มีอำ�น�จเหนือกัมพูช� 

เวียดน�ม และล�วอีกครั้งหนึ่ง แต่ประเทศที่เคยเป็นรัฐในอ�รักข�ไม่ยินยอมและได้ทำ�ตัวเป็นปฏิปักษ ์

กับฝรั่งเศส ในเวียดน�มเหนือ โฮ จิ มินห์ (Ho Chi Minh) ได้เป็นผู้นำ�ในก�รทำ�สงคร�มต่อต้�นฝรั่งเศส 

โดยได้รวบรวมกำ�ลังคนภ�ยใต้ชื่อ เวียดมินห์ (Viet Minh) ก�รสู้รบเพื่อเอกร�ชได้สิ้นสุดลงเมื่อเวียดมินห์

ประสบชัยชนะในสู้รบที่เดียน เบียน ฟู (The Battle of Dien Bien Phu) ในปี ค.ศ. 1954 ในประเทศล�ว

ก็ได้เกิดก�รก่อตั้งกลุ่มล�วอิสระ (Lao Issara) โดยเจ้�เพชรร�ช ส่วนในกัมพูช�ก็มีกลุ่มเขมรอิสระ  

(Khmer Issarak) ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มต่�งๆ ซ่ึงรัฐบ�ลไทยได้มีบทบ�ทในก�รให้ก�รสนับสนุนบ�งกลุ่ม 

ในว�ระต่�งๆ กัน โดยเฉพ�ะในช่วงรัฐบ�ลปรีดี พนมยงค์ (Khien 1982, 564)

 ก่อนสงคร�มโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ปก พอลกุณ ได้จัดตั้งกลุ่มเขมรอิสระขึ้นในประเทศไทย 

เมื่อปี ค.ศ. 1944 ในขณะที่กลุ่มเขมรอิสระฝ่�ยซ้�ยภ�ยใต้ก�รนำ�ของ ตู ส�มุต (Tou Samouth) และ  

ซอน ง๊อก มินห์ (Son Ngoc Minh) ได้ขอคว�มช่วยเหลือจ�กญี่ปุ่นในก�รต่อต้�นฝร่ังเศส และต่อม� 

ในปี ค.ศ. 1945 ได้เข้�ร่วมกับเวียดมินห์และจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูช� (Communist Party of 

Kampuchea, CPK) ทั้งสองทำ�ง�นร่วมกันในพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน (Indochina Communist  

Party, ICP) ในเวียดน�ม

 ในปี ค.ศ. 1946 กลุ่มของปก พอลกุณที่ไทยสนับสนุนอ่อนกำ�ลังลง เมื่อไทยถูกฝ่�ยสัมพันธมิตร

บังคับให้คืนดินแดนที่ได้ม�หลังกรณีพิพ�ทอินโดจีนให้แก่ฝรั่งเศส ไทยหันไปสนับสนุนเขมรอิสระกลุ่มของ

ด�บ ฌวน (Dap Chhuon หรอืช่ือไทยว่� ด�บ ชวน) และเจ้�นโรดม จนัทรงัส ี(Norodom Chantaraingsey)  

ซึง่ร่วมกบักลุ่มเขมรอิสระฝ่�ยซ้�ยของซอน ง๊อก มนิห์ โจมตหีน่วยทห�รฝรัง่เศสในเสยีมร�ฐ ในปี ค.ศ. 1948 

ด�บ ฌวน ได้เป็นประธ�นคณะกรรมก�รปลดปล่อยประช�ชนเขมร (Khmer People’s Liberation Committee)  

แม้ว่�ด�บ ฌวนจะต่อต้�นคอมมวินสิต์ แต่สม�ชกิส่วนใหญ่ในกลุม่นยิมเวยีดมนิห์ โดยคนทีม่บีทบ�ทสำ�คัญ

มีอยู่ 2 คน คือ เซียว เฮง (Sieu Heng) ซึ่งเป็นผู้นำ�พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในภ�คตะวันตกเฉียงเหนือ

และหล�นของเข�คือ ฬง บุนเรต (Bunruot) ที่ต่อม�ได้เป็นผู้นำ�อันดับสองของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูช� 
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ในขณะที่ก�รทำ�รัฐประห�รในประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1947 ทำ�ให้ก�รสนับสนุนจ�กไทยลดลง เวียดมินห์

กไ็ด้เข้�ม�มอีทิธพิลเหนอืขบวนก�รเขมรอสิระม�กขึน้ ทำ�ให้คอมมิวนสิต์แบบเวียดน�มแพร่หล�ยท�งตะวันออก 

ของประเทศ มีก�รฝึกก�รสู้รบแบบกองโจรจ�กเวียดน�ม และช�วกัมพูช�จำ�นวนม�กถูกส่งเข้�อบรม 

ท�งก�รเมอืง เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัลทัธิม�ร์กซ์-เลนนิ และคว�มร่วมมอืกบัเวยีดน�ม ในอกีด้�นหนึง่ของประเทศ  

ซอน ง็อก มินห์ ได้เดินท�งกลับจ�กประเทศไทยพร้อมนำ�อ�วุธเข้�ม�ในกัมพูช� ในปี ค.ศ. 1947 เข�ได้ตั้ง

คณะกรรมก�รปลดปล่อยกัมพูช�ตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงนั้น พื้นที่ดังกล่�วเป็นเขตอิทธิพลของเขมรอิสระ

 กลุม่ต่อต้�นฝรัง่เศสทีไ่ทยให้ก�รสนบัสนนุอกีกลุม่หนึง่คอื กลุม่ของซอน งอ็ก ทนัห์ (Son Ngoc Thanh)  

นักช�ตินิยมรุ่นแรกท่ีเริ่มวิพ�กษ์วิจ�รณ์ลัทธิอ�ณ�นิคม ซอน ง็อก ทันห์ ได้เป็นน�ยกรัฐมนตรีกัมพูช� 

ในช่วงระยะเวล�ส้ันๆ หลงัเจ้�สหีนปุระก�ศว่�กมัพชู�เป็นอสิระจ�กฝรัง่เศส แต่กเ็กิดก�รแย่งชิงอำ�น�จกนั

ภ�ยใน โดยก�รแข่งขนัท�งก�รเมอืงในครัง้นัน้ส่งผลให้เจ้�สหีน ุขึน้เป็นน�ยกรฐัมนตร ีและ ซอน งอ็ก ทนัห์  

ถกูจับกมุในข้อห�กบฏเมือ่ฝรัง่เศสกลบัม�ปกครองอีกครัง้ และต้องลีภ้ยัไปอยูฝ่รัง่เศส หลงัจ�ก ซอน ง็อก ทนัห์  

กลับม�กัมพูช�ในปี ค.ศ. 1951 ก็ได้โจมตีก�รปกครองของฝรั่งเศสและเรียกร้องเอกร�ชและก�รปกครอง

แบบส�ธ�รณรฐัให้แก่กมัพูช� และตัง้แต่ปี ค.ศ. 1952 ซอน งอ็ก ทนัห์ และพวกได้เป็นผูน้ำ�กองกำ�ลงัเขมรเสรี  

(Free Cambodian) ต่อต้�นก�รกลับม�ของฝรั่งเศส โดยปฏิบัติก�รต�มแนวช�ยแดนไทย-กัมพูช�  

(นิธิ 2555) ก�รสู ้รบระหว่�งกัมพูช�และฝรั่งเศสในครั้งนั้น ขบวนก�รเสรีไทยได้ให้ก�รสนับสนุน 

กลุ่มเขมรอิสระด้วยอ�วุธและที่พักพิง ดังบันทึกของชัยอนันท์ สมุทวนิช ที่กล่�วว่�

 “หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ซอน ง็อก [ทันห์] หรือ “ลูกตา” ของผมได้เป็น 

นายกรัฐมนตรี แต่ภายหลังเมื่อสีหนุขึ้นเป็นใหญ่ “ลูกตา” กับพวกก็ออกมาต่อสู้กับ 

สีหนุในป่า “ลูกตา” เห็นว่าสีหนุใกล้ชิดพวกคอมมิวนิสต์มากเกินไป กองก�าลังของ 

ซอน ง็อก ทันห์ในป่าอยู่ใกล้ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ พ่อผมถูกส่งไปอยู่สุรินทร์จึงไปมา

หาสู่กับซอน ง็อก ทันห์ และช่วยเหลือในการให้ยารักษาโรค ตลอดจนอาหารแห้ง  

ผมเข้าใจว่า การพบปะกับซอน ง็อก ทันห์ นี้เป็น “ราชการลับ” เวลานั้นไทยกับเขมร 

ไม่ถูกกัน มีเรื่องเขาพระวิหาร การที่ซอน ง็อก ทันห์ เป็นอริกับสีหนุ จึงเท่ากับว่า 

เป็นพวกเดยีวกบัเรา ขบวนการเสรไีทยได้มอบหมายให้นายผล แสนสระด ีส.ส.ขอนแก่น 

เป็นผูด้�าเนนิการจดัอาวุธของเสรไีทย อกีส่วนหนึง่มอบให้ผ่านทางนายสอนและนายทันห์  

อดีต ส.ส.พระตะบอง” (ชัยอนันต์ 2549)

 ก�รสู้รบในเวียดน�มทำ�ให้ฝรั่งเศสไม่ส�ม�รถควบคุมก�รต่อสู้เพื่อเอกร�ชของช�วกัมพูช�ได้  

ในปี ค.ศ. 1949 ฝรั่งเศสยอมให้กัมพูช�มีอำ�น�จปกครองตนเอง โดยยังคงสถ�นะเป็นรัฐในอ�รักข� และ
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ฝรั่งเศสยังคงคุมเศรษฐกิจและก�รทห�รอยู่ต่อไป ผู้นำ�เขมรอิสระบ�งคนยอมรับข้อเสนอของฝรั่งเศสและ

ยอมว�งอ�วุธ จึงแยกตัวออกจ�กขบวนก�รต่อสู้เพ่ือเอกร�ช รวมทั้งด�บ ฌวน ที่มอบตัวต่อฝรั่งเศส 

ในเวล�ต่อม� ส่วนที่เหลือได้จัดตั้งขบวนก�รที่เน้นคว�มรุนแรง ในปี ค.ศ. 1950 ซอน ง็อก มินห์ ตู ส�มุต 

และพวกฝ่�ยซ้�ยอื่นๆ แยกไปจัดตั้งสม�คมเขมรอิสระ (United Issarak Front) ขึ้นท�งภ�คตะวันออก 

ของกัมพชู�และส�ม�รถควบคมุพืน้ทีไ่ด้หนึง่ในส�มของประเทศ ด้วยก�รสนบัสนนุจ�กเวยีดมนิห์ ซอน งอ็ก มนิห์ 

ได้ประก�ศเอกร�ชของกัมพชู�และจดัตัง้รัฐบ�ลทีต่่อต้�นรัฐบ�ลกมัพชู�ในพนมเปญ ส่วนเจ้�นโรดม จันทรังส ี

แยกตัวไปเข้�ร่วมกับพวกฝ่�ยขว�คือเขมรเสรีของซอน ง็อก ทันห์ ที่ต่อต้�นเจ้�นโรดม สีหนุ และได้รับ 

ก�รสนับสนุนจ�กไทย

 ในที่สุด เมื่อฝรั่งเศสต้องทำ�ก�รสู้รบอย่�งหนักกับเวียดมินห์ในสงคร�มอินโดจีนครั้งที่ 1 กัมพูช�

ส�ม�รถประก�ศเอกร�ชเป็นอิสระอย�่งสมบูรณ์จ�กก�รปกครองของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1953 เจ้�สีหนุ 

ได้สละร�ชสมบัติเพื่อลงแข่งขันเป็นผู้นำ�ท�งก�รเมืองในน�มพรรคสังคมร�ษฎร์นิยม (Sangkum Reastr 

Niyum หรอื People’s Socialist Community) ซึง่ได้รบัชยัชนะในก�รเลือกตัง้อย่�งท่วมท้น เจ้�นโรดม สหีน ุ

ได้เป็นน�ยกรัฐมนตรีเกือบตลอดช่วง ค.ศ. 1955-1970 โดยเป็นสลับกับผู้นำ�คนอื่นๆ อยู่บ้�ง ซึ่งส่วนใหญ่

เข้�ม�บริห�รแค่ช่วงสั้นๆ หลังจ�กกัมพูช�ได้รับเอกร�ช ผู้นำ�เขมรอิสระที่นิยมฝ่�ยขว�ส่วนใหญ่ อ�ทิ  

ด�บ ฌอน และลอน นอล (Lon Nol) ได้เข้�ร่วมกับกลุ่มของเจ้�นโรดม สีหนุ กลุ่มฝ่�ยขว�ที่ไม่เข้�ร่วมคือ 

กลุม่เขมรเสรขีองซอน งอ็ก ทันห์ ท่ีเหน็ว่�เจ้�นโรดม สหีน ุปล่อยให้เวยีดน�มเหนอืเข้�ม�เปลีย่นแปลงกมัพชู� 

ให้เป็นคอมมิวนสิต์ (Kiernan 2004, 186) ผูน้ำ�ฝ่�ยทห�รส่วนใหญ่ของเขมรอสิระเข้�ร่วมกบัพรรคคอมมวินสิต์ 

กมัพชู� (CPK) ในระหว่�งสงคร�มกล�งเมอืงกมัพูช� (ค.ศ. 1970-1975) และรวมเข้�กบักมัพูช�ประช�ธปิไตย  

(Democratic Kampuchea) ของเขมรแดงใน ค.ศ. 1976

 คว�มขดัแย้งในกมัพชู�มียังคงมอียูท้ั่งในท�งก�รเมอืงและในก�รต่อสูร้ะหว่�งฝ่�ยต่�งๆ ในหล�ยๆ พืน้ท่ี 

ของประเทศ ในวนัที ่18 มนี�คม ค.ศ. 1970 น�ยพลลอน นอล ซ่ึงดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม และกลุ่มท่ีสนับสนุนสหรัฐอเมริก�ได้ทำ�ก�รรัฐประห�รเพื่อล้มเจ้�นโรดม สีหนุ

จ�กตำ�แหน่งประมุขของรัฐ เนื่องจ�กสหรัฐฯ เห็นว่�เจ้�นโรดม สีหนุให้ก�รสนับสนุนกลุ่มคอมมิวนิสต์  

อนัเป็นอนัตร�ยต่อคว�มมัน่คงของภมิูภ�คและต่อสหรฐัฯ เอง และหม�ยถึงชยัชนะของระบอบคอมมวินิสต์

เหนือระบอบประช�ธปิไตย ซึง่เป็นคว�มเสีย่งทีส่หรฐัฯ ไม่อ�จให้เกดิข้ึนได้ เป้�หม�ยของน�ยพลลอน นอล 

ภ�ยหลงัจ�กทำ�ก�รรฐัประห�รสำ�เรจ็ เปลีย่นระบอบก�รปกครองจ�กร�ชอ�ณ�จักรกัมพชู�เป็นส�ธ�รณรฐั 

และแต่งต้ังตนเองเป็นประธ�น�ธิบดี จึงเป็นก�รโค่นล้มเครือข่�ยอิทธิพลคอมมิวนิสต์ โดยกองกำ�ลัง  

Forces Armées Nationales Khmères (FANK) ที่รับคว�มช่วยเหลือทั้งท�งก�รทห�รและท�งก�รเงิน

จ�กสหรัฐฯ เพื่อกว�ดล้�งกลุ่มเขมรแดงและกลุ่มที่ยังจงรักภักดีต่อเจ้�สีหนุ ทั้งนี้ ก�รเมืองภ�ยในกัมพูช�
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ก็มิได้มีเสถียรภ�พหรือมีคว�มเข้มแข็งขึ้นภ�ยใต้ก�รนำ�ของรัฐบ�ลทห�ร กล่�วคือ เมื่อน�ยพลลอน นอล

ทำ�ก�รรัฐประห�รเจ้�สีหนุแล้ว ก็ล้มป่วยเป็นอัมพ�ต ต้องไปรักษ�ตัวอยู่ต่�งประเทศ เมื่อกลับม�กัมพูช� 

กไ็ม่ส�ม�รถบรหิ�รประเทศได้ จงึเกดิก�รแตกออกเป็นสองกลุ่มภ�ยในกลุ่มของน�ยพลลอน นอลเอง ได้แก่ 

นักองค์ร�ชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริมตะ (Sisowath Sirik Matak) ซ่ึงเป็นพระญ�ติกับเจ้�สีหนุ และเป็นผู้ร่วม

ขบวนก�รโค่นล้มเจ้�สีหนุ และน�ยจัตว�ลอน นอน (Lon Non) น้องช�ยของน�ยพลลอน นอล ทั้งสอง 

ได้แข่งขันกันท�งก�รเมืองเพื่อเป็นผู้สืบต่ออำ�น�จจ�กน�ยพลลอน นอล

 นอกจ�กก�รสู้รบเพื่อเอกร�ชกับประเทศฝรั่งเศสในช่วงหลังสงคร�มโลกคร้ังท่ีสองแล้ว ในปี  

ค.ศ. 1973 ประเทศในกลุ่มอินโดจีนยังประสบกับสภ�วะสุญญ�ก�ศท�งอำ�น�จ (power vacuum)  

เมื่อสหรัฐฯ ในช่วงสมัยประธ�น�ธิบดี ริช�ร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ถอนกองกำ�ลังทห�รที่ถูกส่งเข้�ม�

ร่วมสูร้บตัง้แต่ช่วงสงคร�มอนิโดจนีครัง้ท่ี 1 (ค.ศ. 1946-1955) และสงคร�มอนิโดจนีครัง้ที ่2 หรือ สงคร�ม

เวียดน�ม ที่สิ้นสุดลงเมื่อเวียดน�มเหนือชนะเวียดน�มใต้ในปี ค.ศ. 1975 เมื่อไม่มีประเทศมห�อำ�น�จ 

ในก�รป้องกนัภยัคกุค�มในช่วงสงคร�มเยน็นีแ้ล้ว ประเทศต่�งๆ ในภมูภิ�คจึงอ�ศัยยุทธศ�สตร์ไม่ฝักใฝ่ฝ่�ยใด  

และ/หรือ สนลู่ลม เช่น ก�รที่เจ้�สีหนุได้ดำ�เนินนโยบ�ยไม่ฝักใฝ่ฝ่�ยใด เพร�ะเห็นว่�จะเป็นประโยชน์ 

ต่อกมัพชู� “กล่�วคอื ห�กยอมอยูใ่นโอว�ทสหรัฐฯ ม�กเกนิไป ก็จะไม่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กจีนซึง่ใกล้ชิดกบั 

เวยีดน�มเหนอื ห�กยอมฝ่�ยจนีม�กเกนิไปกจ็ะได้รบัอนัตร�ยจ�กสหรฐัฯ ซึง่เริม่สัง่สมกำ�ลงัในเวยีดน�มใต้” 

(นธิ ิ2555) หรอื ก�รทีป่ระเทศไทยสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทตูกบัจีนในปี ค.ศ. 1975 ในสมยัรัฐบ�ล

ของหม่อมร�ชวงศ์คึกฤทธิ์ ปร�โมช เมื่อสหรัฐฯ หันม�ใกล้ชิดกับจีนม�กขึ้น และภ�ยหลังกรุงไซ่ง่อนแตก 

ในปี ค.ศ. 1975

 ก�รต่อสู้ภ�ยในกัมพูช�ทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น จนในเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 1975 กลุ่มเขมรแดง 

นำ�โดยพล พต (Pol Pot) เอียง ซ�ร ี(Ieng Sary) เขยีว สมัพัน (Khieu Samphan) และซอน ซ�น (Son San)  

ได้เข้�ยดึกรุงพนมเปญ ยกเลกิรัฐธรรมนญู เกณฑ์ผูค้นให้ออกไปทำ�ง�นในไร่น� และประก�ศก�รเข้�สูปี่ทีศ่นูย์  

(Year Zero)4 ในช่วงนั้น ประเทศไทยเองได้ให้ก�รสนับสนุนระบอบเขมรแดงเพื่อป้องกันก�รรุกร�น 

4 กลุ่มเขมรแดง หรือ กองทัพแห่งช�ติกัมพูช�ประช�ธิปไตย คือ กองกำ�ลังที่ยึดถือแนวคว�มคิดคอมมิวนิสต์และ 
 ได้เข้�ม�ปกครองประเทศในช่วง ค.ศ. 1975-1979 ทีเ่รียกกนัว่� Year Zero ซึง่เกิดจ�กคว�มเชือ่ทีว่่�ประเทศจะหลดุพ้น 
 จ�กปัญห�ต่�งๆ และพัฒน�ให้เจริญรุ่งเรื่องได้ ก็ต่อเมื่อระบอบก�รเมืองก�รปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และร�กฐ�น 
 ท�งสงัคมวฒันธรรมกมัพชู�แบบทีเ่ป็นอยูไ่ด้รับก�รถอนร�กถอนโคนให้หมดสิน้ และกลุม่เขมรแดงจะเป็นผูส้ร้�งประเทศใหม่  
 ปีทีศ่นูย์เริม่ต้นเมือ่กลุม่เขมรแดงใช้ยทุธศ�สตร์ป่�ล้อมเมอืงและเข้�ยดึกรงุพนมเปญได้ในวนัที ่17 เมษ�ยน 1975 และ 
 ได้ประก�ศยึดทรัพย์สินท่ีดินของประช�ชนม�เป็นของรัฐ คัดแยกคนเพื่อส่งออกไปทำ�ง�นหนักในทุ่งน� ปิดโรงเรียน 
 และมห�วทิย�ลยั วธิท่ีีง่�ยทีส่ดุคอืก�รล้�งสมองคนกมัพชู�และก�รกำ�จดัคนทีม่กี�รศกึษ� นอกจ�กนี ้เพือ่เป็นก�รสร้�ง 
 สังคมในอุดมคติ คนกัมพูช�ถูกเกณฑ์ให้ทำ�ง�นหนักในทุ่งน�เพื่อแลกกับอ�ห�รที่ไม่เพียงพอ มีก�รประเมินว่� 
 มีผู้เสียชีวิตประม�ณ 1.7-2 ล้�นคนในช่วง 4 ปีที่เขมรแดงปกครองประเทศ
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จ�กเวียดน�ม ท้ังยังสนับสนุนให้รัฐบ�ลเขมรแดงมีที่นั่งในองค์ก�รสหประช�ช�ติในช่วงท่ียังอยู่ในอำ�น�จ 

ในขณะเดยีวกนั กระทรวงมห�ดไทยของไทยกไ็ด้ส่ังปิดด่�นต�มแนวช�ยแดนไทย-กมัพูช�เพ่ือไม่ให้ผู้อพยพ

เข้�ม�ในประเทศ และเมือ่กลุม่เขมรแดงพ่�ยแพ้ในก�รสูร้บแก่เฮง สมัรนิ (Heng Samrin) ซ่ึงได้รบัก�รสนบัสนนุ 

จ�กกองกำ�ลงัเวียดน�มทีบุ่กเข้�ม�ในกมัพชู�ในเดอืนธนัว�คม 1978 และเข้�ยดึพนมเปญได้ในเดอืนมกร�คม 1979  

รฐับ�ลไทยกย็งัให้ก�รสนบัสนนุก�รก่อตัง้และดำ�รงอยูข่องรฐับ�ลผสมกมัพชู�ประช�ธปิไตย (The Coalition  

Government of Democratic Kampuchea, CGDK) หรือ รัฐบ�ลเขมรส�มฝ่�ย ซึ่งเป็นรัฐบ�ลพลัดถิ่น 

ประกอบด้วย (1) กลุม่มลิูน�ก� (Movement for the National Liberation of Kampuche, MOULINAKA)  

นำ�โดยเจ้�นโรดม สีหนุ (2) กลุ่มเขมรเสรี นำ�โดยซอน ซ�น และ (3) กลุ่มเขมรแดง นำ�โดยเขียว สัมพัน  

มเีจ้�นโรดม สหีน ุเป็นประธ�น�ธบิด ีและเป็นผู้นำ�อย่�งเป็นท�งก�ร โดยไทยหวงัว่�ก�รให้คว�มช่วยเหลือ

แก่รัฐบ�ลพลัดถ่ิน จะช่วยทำ�ล�ยรัฐบ�ลส�ธ�รณรัฐประช�ชนกัมพูช�ของเฮง สัมริน และฮุน เซน และ 

ยังกดดันให้รัฐบ�ลเฮง สัมริน ยอมรับแผนสันติภ�พของสหประช�ช�ติ (พวงทอง 2539, 96) นอกจ�กนี ้

ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูล�นนท์ ไทยได้ประก�ศห้�มค้�ข�ยสินค้�เชิงยุทธศ�สตร์กับรัฐบ�ลกัมพูช� 

ทัง้ของอปุโภค บรโิภค และอ�วธุยทุโธปกรณ์ เพือ่เป็นก�รลดทอนอำ�น�จของระบอบเฮง สมัรนิ (Puangthong  

2013, 15)

 ตัง้แต่ยคุสงคร�มเยน็เริม่ต้นขึน้หลังสงคร�มโลกครัง้ที ่2 สิน้สุดลง ก�รเมอืงภ�ยในประเทศไทยเอง 

กม็คีว�มเปลีย่นแปลงทีส่ำ�คญัหล�ยครัง้ โดยในช่วงทีค่อมมิวนสิต์มอิีทธพิลในภูมภิ�คและประเทศเพ่ือนบ้�น 

ของประเทศไทยเปลี่ยนก�รปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ รัฐบ�ลและกองทัพไทยมีคว�มตื่นตัวและ 

ตืน่กลวัก�รเข้�ม�ของคอมมวินสิต์ มีก�รเปลีย่นแปลงก�รปกครองด้วยก�รทำ�รฐัประห�รหล�ยครัง้ เนือ่งจ�ก 

รฐับ�ลพลเรอืนถกูฝ่�ยกองทพัมองว่�ไม่มคีว�มเข้มแข็งพอในก�รจดัก�ร แต่เม่ือทห�รเป็นผูน้ำ�เป็นระยะเวล�น�น  

ก็เกิดคว�มตึงเครียดท�งก�รเมือง เพร�ะประช�ชนหล�ยกลุ่มมองว่�ไม่มีคว�มเป็นประช�ธิปไตย อีกทั้ง 

ยงัมีข่�วก�รคอร์รปัชนัเกิดข้ึนอย่�งแพร่หล�ย เหตุก�รณ์ท�งก�รเมอืงทีร่นุแรงทีส่ดุคอื ก�รประท้วงทีต่�มม�ด้วย 

ก�รปร�บปร�มกลุม่นกัศกึษ�และประช�ชนทีม่�เรยีกร้องประช�ธปิไตยในเหตกุ�รณ์ 14 ตลุ�คม ค.ศ. 1973 

และ 6 ตุล�คม ค.ศ. 1976 เพื่อขับไล่และต่อต้�นก�รกลับเข้�ม�ในประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร  

จึงทำ�ให้คว�มสนใจของรัฐบ�ลและกองทัพอยู่ที่คว�มเป็นประช�ธิปไตยและคว�มเป็นคอมมิวนิสต์ของ

ประช�ชนและประเทศเพื่อนบ้�น

 ในทศวรรษ 1980 ประเทศไทยเริ่มมีเสถียรภ�พท�งด้�นก�รเมืองและคว�มม่ันคงสูงขึ้น  

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของพลเอกเปรม ตณิสลู�นนท์ ก�รดำ�เนนิก�รปร�บปร�มผูก่้อก�รร้�ยคอมมวินสิต์ภ�ยในประเทศ 

เป็นไปอย่�งได้ผล โดยนำ�นโยบ�ยที่ใช้ “ก�รเมืองนำ�ก�รทห�ร” ต�มคำ�สั่งนโยบ�ยที่ 66/2523 เป็นผลให้

พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทยอ่อนกำ�ลังลงและสล�ยตัวไปในท่ีสุด รัฐบ�ลพลเอกเปรมได้ดำ�เนนินโยบ�ย 
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สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้�น และมุ่งให้มีก�รแก้ไขปัญห�กัมพูช�ด้วยวิถีท�งก�รเมือง 

โดยไทยให้คว�มสำ�คัญกับก�รร่วมมือกับอ�เซียน จีน สหรัฐอเมริก� และญี่ปุ่น ในก�รกดดันให้เวียดน�ม

ถอนทห�รออกจ�กกัมพูช� เพื่อให้ช�วกัมพูช�มีสิทธิในก�รกำ�หนดอน�คตของตนเอง ให้ก�รสนับสนุน

รัฐบ�ลผสมกัมพูช�ประช�ธิปไตยในก�รต่อต้�นเวียดน�ม พร้อมกับก�รเปิดโอก�สให้เวียดน�มเข้�สู่ 

ก�รเจรจ�เพื่อแก้ไขปัญห�โดยท�งก�รเมือง ก�รดำ�เนินนโยบ�ยของรัฐบ�ลพลเอกเปรม ได้ช่วยปูแนวท�ง

ทีน่ำ�ไปสูก่�รถอนกองกำ�ลงัของเวยีดน�มออกจ�กกมัพชู�ในเดอืนกนัย�ยน 1989 รวมทัง้นำ�ไปสูก่ระบวนก�ร

สันติภ�พและก�รเลือกตั้งในกัมพูช�ในปี ค.ศ. 1993 (อรอนงค์ 2535) 

 ถงึแม้ประเทศไทยจะเป็นทีพั่กพงิของกลุม่ต่อสู้เรยีกร้องเอกร�ชจ�กฝรัง่เศส และต่อม�เป็นทีก่่อตัง้  

รวบรวมกำ�ลังพล และคลังอ�วุธและเสบียงอ�ห�รให้แก่กลุ่มเขมรอิสระและเขมรแดง รวมทั้งดำ�เนิน 

คว�มพย�ย�มให้ช�วกัมพูช�มีสิทธิในก�รกำ�หนดอน�คตของตนเอง เมื่อเวียดน�มเข้�ม�มีอิทธิพลเหนือ

กัมพูช� แต่จ�กมุมมองของคนกัมพูช� ประเทศไทยทำ�ตัวเป็นศัตรูตั้งแต่กัมพูช�ได้รับเอกร�ชจ�กฝรั่งเศส

ในปี ค.ศ. 1953 ซึ่งตรงกับสมัยรัฐบ�ลจอมพล ป. พิบูลสงคร�ม ผู้มีนโยบ�ยที่ตั้งอยู่บนหลักคว�มมั่นคง

ภ�ยในประเทศและผลประโยชน์ในต่�งประเทศ แนวท�งก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่�งประเทศจึงเป็นไป 

ในลกัษณะทีน่ำ�ประเทศให้ใกล้ชิดกบัสหรฐัฯ ม�กยิง่ขึน้ เพือ่ช่วยต่อต้�นอทิธพิลคอมมวินสิต์จ�กสหภ�พโซเวยีต  

ก�รทีป่ระเทศไทยให้ก�รสนบัสนนุสหรฐัฯ ในก�รส่งกำ�ลังทห�รเข้�สู้รบในสงคร�มเวยีดน�ม ซ่ึงมกี�รทิง้ระเบดิ 

ในพื้นที่ช�ยแดนกัมพูช�ท่ีติดต่อกับประเทศเวียดน�ม รวมทั้งก�รที่ประเทศไทยให้ก�รสนับสนุน 

กองกำ�ลงัเขมรบ�งกลุม่ ในขณะทีป่ระเทศกมัพชู�แตกออกเป็นหล�ยฝ่�ยทีต่่อสูแ้ย่งชงิอำ�น�จท�งก�รเมอืง

กันอย่�งต่อเนื่องและมีก�รปรับเปลี่ยนข้�งกันอยู่เนืองๆ ย่อมสร้�งคว�มไม่ไว้ว�งใจและไม่พอใจแก่ฝ่�ย 

ที่ตรงกันข้�มกับกลุ่มที่ไทยให้ก�รสนับสนุน ดังจะเห็นได้จ�กก�รที่เจ้�นโรดม สีหนุเคยตัดคว�มสัมพันธ์

ท�งก�รทูตกับประเทศไทย อันเป็นก�รแสดงออกอย่�งเป็นท�งก�รของรัฐบ�ลถึงคว�มขัดแย้งระหว่�ง 

ทั้งสองประเทศ

 นอกเหนือจ�กคว�มรู้สึกไม่เป็นมิตรอันสืบเนื่องม�จ�กคว�มขัดแย้งอย่�งต่อเนื่องและรุนแรง 

ของกลุม่ก�รเมอืงและกองกำ�ลงัต่�งๆ ภ�ยในประเทศกัมพูช� ซ่ึงไทยได้เข้�ไปมส่ีวนเกีย่วข้องด้วยในหล�ยกรณี  

ปัญห�คว�มขดัแย้งในเรือ่งดนิแดนซึง่เคยเป็นข้อพพิ�ทระหว่�งไทยกบัฝรัง่เศสได้กลบัม�สร้�งคว�มขัดแย้ง

ระหว่�งไทยกับกัมพูช�ในช่วงสงคร�มเย็น ภ�ยหลังจ�กกัมพูช�เป็นเอกร�ชอย่�งสมบูรณ์จ�กก�รเป็นรัฐ

ในอ�รักข�ของฝรั่งเศส
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 ก่อนสงคร�มอินโดจีนครั้งที่ 1 ยุติลงในปี ค.ศ. 1954 ปัญห�คว�มขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่�ง

ไทยและกัมพูช�ก่อตัวข้ึนอีกคร้ัง เมื่อไทยได้จัดกองกำ�ลังทห�รไปประจำ�ก�รบนเทือกเข�พนมดงรัก 

ด้วยเหตผุลว่�เพือ่ปกป้องพืน้ท่ีช�ยแดนไทยและมกี�รชกัธงช�ตไิทยเหนอืปร�ส�ทพระวิห�ร หลงัก�รเจรจ�

อันย�วน�นเพือ่แก้ปัญห�ด้วยวธิที�งก�รทตูของรฐับ�ลทัง้สองประเทศไม่ประสบคว�มสำ�เรจ็ วนัที ่6 ตลุ�คม 

1959 รัฐบ�ลเจ้�นโรดม สีหนุ ภ�ยใต้ก�รหนุนหลังของฝรั่งเศส ได้ยื่นฟ้องต่อศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศ 

(ศ�ลโลก) ขอให้ไทยถอนกองกำ�ลังทห�รออกจ�กเข�พระวิห�ร และขอให้ศ�ลชี้ข�ดว่�อธิปไตย 

เหนือปร�ส�ทพระวิห�รเป็นของกัมพูช� (Leifer 1961, 361-74) โดยอ้�งสิทธิเหนือปร�ส�ทต�มแผนที่

ม�ตร�ส่วน 1:200,000 ที่ฝรั่งเศสทำ�ขึ้นและแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1907 และส่งให้ไทยในปี ค.ศ. 1908  

ภ�ยใต้ชื่อ Annex-I-Map ที่มุ่งเน้นก�รกำ�หนดเส้นเขตแดนในเทือกเข�พนมดงรัก (Dangrek Mountains) 

ซึ่งฝ่�ยไทยได้คัดค้�นโดยอ้�งสนธิสัญญ�ที่ทำ�ไว้กับประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1904 ที่กำ�หนดให้ใช ้

แนวสนัปันนำ�้เป็นเส้นแบ่งเขตช�ยแดน ซึง่ในกรณนีีป้ร�ส�ทพระวหิ�รอยูใ่นดนิแดนประเทศไทย แต่ทน�ย

ฝ่�ยกัมพูช�ถือว่�แผนที่ของฝรั่งเศสฉบับปี ค.ศ. 1907 นั้นทำ�ขึ้นม�ภ�ยหลัง โดยประเทศไทยเองมีโอก�ส

คดัค้�นแผนทีฉ่บบัน้ี แต่มไิด้ทำ� จงึแปลได้ว่�ไทยยอมรับแนวเขตแดนทีร่ะบใุนแผนทีฉ่บบัดังกล่�ว นอกจ�กน้ัน  

ทน�ยฝ่�ยกัมพูช�ยังอ้�งภ�พถ่�ยก�รเยือนปร�ส�ทพระวิห�รของสมเด็จกรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ  

ในปี ค.ศ. 1929 ที่ทรงถ่�ยภ�พร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีฝรั่งเศส โดยมีธงช�ติฝร่ังเศสชักเหนือตัวปร�ส�ท  

ว่�เป็นก�รยอมรับของไทย 

 ในวันที่ 15 มิถุน�ยน 1962 ศ�ลโลกได้ตัดสิน ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 ว่�ปร�ส�ทพระวิห�รตั้งอยู่

ในอ�ณ�เขตอธิปไตยของกัมพูช� คะแนนเสียง 9 ต่อ 3 ลงคว�มเห็นว่�ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้อง 

ถอนกำ�ลังทห�รหรือตำ�รวจ ผู้เฝ้�รักษ�หรือผู้ดูแลซึ่งประเทศไทยส่งไปประจำ�อยู่ท่ีปร�ส�ทพระวิห�ร 

หรอืในบรเิวณใกล้เคยีงอ�ณ�เขตของกมัพชู� และศ�ลโดยคะแนนเสยีง 7 ต่อ 5 ลงคว�มเหน็ว่� ประเทศไทย

มพีนัธะทีจ่ะต้องคนืให้แก่กมัพชู� บรรด�วตัถชุนดิทีไ่ด้ระบไุว้ในคำ�แถลงสรปุข้อห้�ของกมัพชู� ซึง่เจ้�หน้�ทีไ่ทย 

อ�จจะได้โยกย้�ยออกไปจ�กปร�ส�ทหรือบริเวณพระวิห�ร นับต้ังแต่ประเทศไทยได้เข้�ครอบครอง 

พระวิห�รเมื่อ ค.ศ. 1954 (กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2554, 17-18)

 ถึงแม้ประช�ชนและรัฐบ�ลไทยไม่เห็นด้วยกับคำ�พิพ�กษ� รัฐบ�ลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  

ก็ได้ออกแถลงก�รณ์ยอมรับที่จะปฏิบัติต�มคำ�พิพ�กษ� โดยมีข้อประท้วงและสงวนสิทธิของประเทศไทย

บ�งประก�ร ซึ่งเป็นก�รแสดงจุดยืนของประเทศไทยและรักษ�สิทธิในก�รประท้วงโต้แย้งในภ�ยหลัง 
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 “... รัฐบาลขอแถลงให้ประชาชนชาวไทย และชาวโลกทั้งหลายทราบทั่วกันว่า  

ภายหลังท่ีได้อ่านค�าพิพากษาโดยตลอดแล้ว รัฐบาลมีความเสียใจที่ไม่อาจจะเห็นด้วย

กับค�าตัดสินของศาล ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งในทางข้อเท็จจริง ในทางกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ และในทางหลักความยุติธรรม ศาลมิได้ยึดตัวบทสนธิสัญญา 

ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรัง่เศส แต่กลับยดึตามแผนท่ีซ่ึงขัดต่อตัวบทอนัชดัแจ้ง 

ของสนธิสัญญา ในการนี้ศาลอ้างเหตุที่ฝ่ายไทยมิได้ประท้วงความไม่ถูกต้องของแผนที่  

เป็นทางให้ฝ่ายไทยจะต้องเสยีอธิปไตยบนดนิแดน แต่ในขณะเดยีวกนั ไม่ใช้หลกัเดยีวกันนี ้

ขึ้นกล่าวอ้างแก่ฝ่ายกัมพูชาและฝรั่งเศส ในเรื่องการปกครองของฝ่ายไทยเหนือ 

เขาพระวิหารมาเป็นเวลาช้านานกว่า 50 ปี นอกจากจะไม่ยอมรบัฟังและหกัล้างคารมและ 

เหตผุลทีฝ่่ายไทยเสนอต่อศาลแล้ว ในค�าพพิากษายงัแสดงให้เหน็ว่า ไม่มคีวามพยายาม

สืบหาข้อเท็จจริงในท้องที่ให้แน่ชัด ท้ังไม่น�าพาต่อความเห็นผู้เชี่ยวชาญการแผนท่ี 

นอกจากน้ัน ยังมีข้อส�าคัญอีกว่า แผนที่ซึ่งศาลถือเป็นหลักชี้ขาดให้กัมพูชามีอธิปไตย

เหนือปราสาทพระวิหารนั้นก็เป็นแผนท่ีซ่ึงได้สร้างข้ึนผิดไปจากความแท้จริงแห่ง

ภูมิประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักดีว่า ตามข้อบังคับของศาลยตุธิรรม

ระหว่างประเทศข้อ 60 ค�าพิพากษาของศาลเป็นอันเสร็จเด็ดขาด ไม่มีทางที่จะ 

อุทธรณ์ได้ และตามกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 94 สมาชิกของสหประชาชาติจะต้อง

ปฏิบตัติามค�าวนิจิฉยัของศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ รฐับาลได้ใคร่ครวญโดยรอบคอบ

แล้ว แม้ว่ารัฐบาลจะได้มีความรู้สึกสลดใจอย่างสุดซ้ึงที่ประเทศไทยไม่ได้รับความ

ยุติธรรมในเรื่องนี้ แต่ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็จ�าต้อง

ปฏบิตัติามพนัธกรณีในกฎบตัรสหประชาชาติโดยประท้วงและสงวนสิทธขิองประเทศไทย

ในเร่ืองนีไ้ว้ด้วย” (บวรศกัดิ ์2551, 243)

 ต่อม�ในวันที่ 13 กรกฎ�คม ค.ศ. 1962 พันเอกพิเศษถนัด คอมันต์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รต่�งประเทศในสมยันัน้ ได้มหีนงัสอืไปถงึ อ ูถัน่ รกัษ�ก�รเลข�ธกิ�รองค์ก�รสหประช�ช�ต ิเพือ่ประท้วง

คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศ มีใจคว�มสำ�คัญ ดังนี้ 
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 “...รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศต่อประชาชน แสดงความ 

ไม่เห็นพ้องด้วยกับค�าพิพากษา อย่างไรก็ดี รัฐบาลก็ยังแถลงการณ์ว่า ในฐานะท่ีเป็น

สมาชิกสหประชาชาติจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตนมีอยู ่ให้สมบูรณ์ตามข้อ 94  

ของกฏบัตรแห่งสหประชาชาติ แต่ในการตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตามค�าพิพากษาของ 

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รัฐบาลปรารถนาที่จะตั้งข้อสงวนอันชัดแจ้งเกี่ยวกับ 

สิทธิใดๆ ที่ประเทศไทยมี หรืออาจมีในอนาคต เพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา 

โดยอาศัยกระบวนทางกฎหมายที่มีอยู ่หรือที่จะพึงน�ามาใช้ได้ในภายหลัง และ 

ตั้งข้อประท้วงต่อค�าพิพากษาท่ีตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา...”  

(บวรศักดิ์ 2551, 211)

 ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศ ต�มพันธกรณีของ 

กฎบัตรสหประช�ช�ติ ให้กัมพูช�ได้มีอำ�น�จอธิปไตยเหนือปร�ส�ทพระวิห�ร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ 

เม่ือวันที่ 10 กรกฎ�คม ค.ศ. 1962 เลือกวิธีก�รกำ�หนดเขตบริเวณปร�ส�ทพระวิห�รโดยใช้วิธีกำ�หนด 

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้�ครอบปร�ส�ทพระวิห�ร มีแนวเขตจ�กปีกขว�ของตัวปร�ส�ทพระวิห�รตั้งแต ่

ช่องบันไดหัก ล�กเส้นตรงผ่�นชิดบันไดน�คตรงไปจนถึงตัวปร�ส�ทพระวิห�ร แล้วล�กเส้นตรงขน�นกับ

ตวัปร�ส�ทพระวหิ�รไปสดุทีห่น้�ผ�ชนัด้�นหลงัปร�ส�ทพระวหิ�ร จะเป็นเนือ้ทีบ่รเิวณปร�ส�ทพระวิห�ร 

0.25 ต�ร�งกิโลเมตร (รูปภ�พท่ี 2.4 และ 2.5) พร้อมทั้งให้จัดทำ�ป้�ยไม้แสดงเขตไทย–กัมพูช�และ 

เพิ่มทำ�รั้วลวดหน�มด้วย

รูปภาพที่ 2.4 แสดงเขตบริเวณปร�ส�ทพระวิห�ร ต�มมติคณะรัฐมนตรี 10 กรกฎ�คม 2505

 ที่มา: ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2551.
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รูปภาพที่ 2.5 รูปถ่�ยบริเวณเข�พระวิห�ร และเส้นแสดงเขตแดนไทยต�มแนวสันปันนำ้�และพื้นที่
 ปร�ส�ทพระวิห�รของกัมพูช� ที่กำ�หนดต�มมติคณะรัฐมนตรี 10 กรกฎ�คม 1962

 ที่มา: ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ, 2551.

 ถึงแม้ศ�ลโลกได้ตัดสินว่�ปร�ส�ทพระวิห�รต้ังอยู่ในอ�ณ�เขตภ�ยในอธิปไตยของกัมพูช�  

แต่ไม่ยอมวินิจฉัยในประเด็นสถ�นะท�งกฎหม�ยของแผนที่ซึ่งประเทศฝรั่งเศสจัดทำ� รวมทั้งเรื่องเส้นแบ่ง

เขตแดนทีข่ดัแย้งกนั หลงัก�รตดัสนิประเทศไทยได้ส่งมอบตวัปร�ส�ทพระวหิ�รให้แก่กมัพชู� แต่ยงัมพีืน้ที่

ที่ต่�งฝ่�ยต่�งถือว่�อยู่ในดินแดนของตน (พื้นที่ทับซ้อน) อยู่อีก 4.6 ต�ร�งกิโลเมตร 

 คว�มขดัแย้งในกรณเีข�พระวหิ�รในคร้ังนีเ้ป็นคว�มขัดแย้งเร่ืองดินแดนท่ีแตกต่�งจ�กคร้ังก่อนๆ 

ทีผ่่�นม� เพร�ะเป็นคว�มขดัแย้งระหว่�งไทยและกมัพชู�โดยตรง อนัเป็นผลสืบเนือ่งม�จ�กก�รผลดัเปลีย่น

ก�รถอืครองพืน้ท่ีต่�งๆ ดงักล่�ว และก�รใช้แผนทีเ่อกส�รอ้�งองิทีไ่ม่ตรงกนัในก�รอ้�งกรรมสิทธ์ิเหนอืดินแดน  

ซึง่ปัญห�น้ีย�กท่ีจะคลีค่ล�ยไปได้ เน่ืองจ�กเป็นปัญห�ท่ีมฝ่ี�ยได้ประโยชน์และมฝ่ี�ยเสยีประโยชน์ทีช่ดัเจน 

และปัญห�นี้ก็ได้กล�ยเป็นเหตุคว�มขัดแย้งระหว่�งทั้งสองประเทศต่อม�อีกหล�ยครั้ง

ควำมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชำหลังยุคสงครำมเย็น (ค.ศ. 1991-2014)

 ก�รสิน้สดุลงของสงคร�มเยน็ในปี ค.ศ. 1991 ก่อให้เกิดคว�มเปล่ียนแปลงในบริบทท�งก�รเมอืง

ระหว่�งประเทศภ�ยในภูมิภ�คและภ�ยในประเทศ ที่เป็นไปในทิศท�งที่ดีขึ้นสำ�หรับทั้งไทยและกัมพูช� 

จ�กนโยบ�ยก�รต่�งประเทศท่ีมุ่งเน้นคว�มมั่นคงเพื่อต่อสู้กับอิทธิพลคอมมิวนิสต์ ทั้งจ�กสหภ�พโซเวียต

และจ�กจีน ม�สู่คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจเพื่อคว�มก้�วหน้�ของประเทศและภูมิภ�ค
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 สำ�หรบัประเทศไทย คว�มมเีสถยีรภ�พท�งก�รเมอืงและท�งคว�มมัน่คง เม่ือปัญห�ก�รแทรกซึม

ของภัยคอมมวินิสต์ภ�ยในประเทศได้คลีค่ล�ยลงในทศวรรษ 1980 ในช่วงรฐับ�ลพลเอกเปรม ตณิสลู�นนท์  

ทำ�ให้ประเทศไทยดำ�เนินนโยบ�ยที่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้�นเพ่ิมม�กขึ้น นโยบ�ยคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งไทยและกัมพชู�เริม่เด่นชดัขึน้ในสมยัพลเอกช�ติช�ย ชุณหะวณั (ค.ศ. 1988-1991) ทีใ่ห้คว�มสำ�คญั 

กบัประเทศอนิโดจนีเป็นอย่�งม�ก และได้ประก�ศนโยบ�ย “เปลีย่นสน�มรบเป็นสน�มก�รค้�” โดยหวงัให้ 

คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจเป็นตัวนำ�ไปสู่คว�มร่วมมือในด้�นอื่นๆ ต่อไป

 นโยบ�ยก�รต่�งประเทศของพลเอกช�ติช�ยเน้นสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้�น 

โดยคว�มสัมพันธ์ไทย-กัมพูช�ในช่วงนั้นดำ�เนินไปอย่�งสร้�งสรรค์ พลเอกช�ติช�ยช่วยเป็นตัวกล�ง 

ในก�รเจรจ�เขมรสีฝ่่�ย โดยได้เชญิ ฮนุ เซน และเจ้�นโรดม สีหน ุม�เจรจ�กนัทีบ้่�นพิษณโุลก เพือ่ห�ท�งออก 

ให้กับก�รเมืองกัมพูช� อย่�งไรก็ต�ม นโยบ�ยปรองดองคนในกัมพูช�ไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กประเทศ 

อื่นๆ ม�กนัก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสหรัฐฯ ที่มองว่�ไทยต้องก�รผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจม�กกว่�ต้องก�ร

รักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของโลกเสรีประช�ธิปไตย 

 คว�มขดัแย้งท�งก�รเมอืงภ�ยในประเทศกมัพชู�มกัเกดิจ�กก�รแทรกแซงจ�กอทิธพิลภ�ยนอก

และมกัได้รบัก�ร “แก้ไข” โดยอทิธิพลภ�ยนอก เช่น ในปี ค.ศ. 1970 สหรฐัฯ ให้ก�รสนับสนนุน�ยพลลอน นอล  

ให้ทำ�ก�รรัฐประห�ร ล้มระบอบกษัตริย์ ที่สหรัฐฯ มองว่�อ่อนแอและเสี่ยงต่อก�รเปิดโอก�สให้อิทธิพล 

คอมมิวนิสต์เข้�ม�แทรกแซงได้ หรือ ในปี ค.ศ. 1979 ประเทศเวียดน�มสนับสนุนและแต่งตั้ง เฮง สัมริน 

ให้ขึ้นม�มีอำ�น�จของแทนกลุ่มเขมรแดงเพื่อช่วยเหลือช�วกัมพูช�ให้พ้นจ�กก�รปกครองอันท�รุณ 

ของเขมรแดง หรือ ก�รเข้�ม�ไกล่เกลี่ยและจัดก�รก�รเลือกตั้งคร้ังแรกของกัมพูช�โดยสหประช�ช�ติ  

ซึ่งเกิดขึ้นภ�ยหลังจ�กท่ีได้มีก�รลงน�มในข้อตกลงสันติภ�พป�รีสในปี ค.ศ. 1991 เพื่อยุติคว�มขัดแย้ง

ระหว่�งเขมร 4 ฝ่�ย อันได้แก่ (1) รัฐบ�ลเฮง สัมริน (2) กลุ่มเขมรแดง นำ�โดย พล พต (3) กลุ่มเขมรเสรี  

นำ�โดยซอน ซ�น และ (4) กลุ่มมูลิน�ก� นำ�โดยเจ้�นโรดม สีหนุ โดยในก�รเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1993 นี้  

ได้รับก�รช่วยเหลืออำ�นวยคว�มสะดวกโดยหน่วยง�นพิเศษของสหประช�ช�ติ (United Nations  

Transitional Authority in Cambodia, UNTAC) ซ่ึงมกี�รวพิ�กษ์วจิ�รณ์ว่�เป็นก�รกระทำ�ก�รก่อนเวล�

อันควร เนื่องจ�กกัมพูช�เองยังมีคว�มแตกแยกอยู่ และยังไม่เข้�ใจถึงก�รแบ่งสรรอำ�น�จต�มระบอบ

ประช�ธิปไตย

 ในก�รเลือกตั้งครั้งนั้น มีพรรคที่เข้�ร่วมลงสมัคร 20 พรรค และพรรคท่ีชนะก�รเลือกต้ังคือ  

พรรคฟนุซนิ เปค (National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative  

Cambodia, FUNCINPEC) ทีน่ำ�โดยเจ้�นโรดม รณฤทธิ ์โดยได้ทีน่ัง่ม�กท่ีสดุจำ�นวน 58 ทีน่ัง่ จ�ก 120 ทีน่ัง่ 

ในสภ�ร่�งรัฐธรรมนูญ พรรคประช�ชนกัมพูช� (Cambodian People’s Party, CPP) ที่นำ�โดย ฮุน เซน 
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ได้ 51 ที่นั่ง และพรรคประช�ธิปไตยเสรีนิยมช�วพุทธได้ 10 ที่นั่ง (Inter-Parliamentary Union 1993) 

ผลก�รเลอืกตัง้นีส่้งผลให้เกดิคว�มขดัแย้งระหว่�งพรรคฟนุซนิเปคและพรรคประช�ชนกมัพชู� โดย ฮนุ เซน  

ขูว่่�จะแยกดนิแดนในภ�คตะวนัออก ท�งออกของคว�มขัดแย้งท�งก�รเมอืงครัง้นี ้คอื ก�รมนี�ยกรัฐมนตรี 

2 คน กล่�วคือ เจ้�นโรดม รณฤทธิ์ เป็นน�ยกรัฐมนตรีคนที่ 1 และ ฮุน เซน เป็นน�ยกรัฐมนตรีคนที่ 2  

แต่เพียง 4 ปีหลังจ�กก�รเลือกตั้ง ก็ได้เกิดก�รปฏิวัติขับไล่เจ้�นโรดม รณฤทธิ์ ในขณะท่ีเสด็จเยือน

ประเทศไทย โดยในก�รปฏิวัติครั้งนั้น มิได้เป็นก�รปฏิวัติของพรรคประช�ชนกัมพูช�ต่อพรรคฟุนซินเปค 

แต่เป็นก�รปฏิวัติของฮุน เซน ต่อเจ้�นโรดม รณฤทธ์ิ เนื่องจ�กสม�ชิกพรรคคนสำ�คัญหล�ยคนไม่ได้ 

ให้ก�รสนับสนุนก�รปฏิวัติครั้งนี้ เช่น ก�รที่ เจีย ซิม (Chea Sim) ประธ�นพรรค ซ�ร์ เค็ง (Sar Kheng) 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย พลเอกเตีย บันห์ (Tea Banh) รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม และ

พลเอกแก คิม ย�น (Ke Kim Yan) ผู้บัญช�ก�รกองทัพกัมพูช� ปฏิเสธที่จะส่งกองกำ�ลังเข้�ต่อสู้กับ 

พรรคฟุนซินเปคและกลุ่มผู้สนับสนุน (Adams 2007) แสดงให้เห็นถึงคว�มแตกแยกในพรรคประช�ชน

กมัพูช� ก�รปฏวิตัคิรัง้นัน้ไม่ได้นำ�ม�ซึง่คว�มเปลีย่นแปลงระบอบก�รเมอืงก�รปกครองของกมัพชู�แต่อย่�งใด  

เพยีงแต่เป็นก�รเปลีย่นขัว้อำ�น�จ จ�กขัว้ทีอ่งิอยูก่บัสถ�บนัพระมห�กษตัรย์ิและฐ�นเสยีงของกลุม่เขมรแดง  

ไปสู่ขั้วสังคมนิยมและประช�นิยม (CNN 1997)

 ก�รเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1998 พรรคประช�ชนกัมพูช�ได้ที่นั่งในสภ� 64 ที่นั่ง ในขณะที ่

พรรคฟุนซินเปคได้ 43 ที่นั่ง และพรรคสม รังสี (Sam Rainsy, SRP) ได้ 15 ที่นั่ง ก�รเลือกตั้งครั้งถัด 

ม�ในปี ค.ศ. 2003 พรรคประช�ชนกมัพูช�ชนะก�รเลอืกตัง้ โดยได้ทีน่ัง่ในสภ�เพิม่ขึน้ป็น 73 ทีน่ัง่ ในขณะที ่

พรรคฟนุซนิเปคได้ 26 ทีน่ัง่ และพรรคสมรงัสีได้ 24 ท่ีนัง่ อย่�งไรกต็�ม ก�รเลือกต้ังคร้ังนีเ้ต็มไปด้วยปัญห�

ท�งก�รเมือง นอกจ�กมีก�รกระทำ�ผิดท�งก�รห�เสียงไปจนถึงก�รนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว ภ�ยหลัง 

ก�รประก�ศผลและวันเริ่มก�รทำ�ง�นของผู้แทน ผู้แทนจ�กพรรคฟุนซินเปค และพรรคสม รังสีประท้วง 

ไม่เข้�ร่วมประชุมสภ� และเจ้�นโรดม สีหนุยังทรงปฏิเสธที่จะเสด็จเปิดสมัยก�รประชุมสภ�อีกด้วย 

(International Republican Institute 2004)

 สำ�หรับก�รเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 2008 พรรคประช�ชนกัมพูช�ต้องแข่งขันกับพรรคก�รเมือง

คู่แข่งที่สำ�คัญอีก 4 พรรค คือ (1) พรรคฟุนซินเปค ที่มี เชียว พุธ รัศมี เป็นหัวหน้�พรรค (2) พรรคสม รังสี 

นำ�โดย สม รังสี (3) พรรคนโรดม รณฤทธิ์ (Norodom Ranariddh, NRP) นำ�โดยเจ้�นโรดม รณฤทธิ์ และ 

(4) พรรคสิทธิมนุษยชน (Human Rights Party, HRP) คว�มขัดแย้งต�มแนวช�ยแดนไทย-กัมพูช� 

ที่ปะทุขึ้นในเดือนกรกฎ�คม ปี ค.ศ. 2008 ที่เริ่มม�จ�กก�รที่รัฐบ�ลกัมพูช�นำ�ปร�ส�ทพระวิห�รไปขอ 

รับก�รขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับ UNESCO ได้ถูกตีคว�มว่�เป็นก�รเรียกคะแนนเสียงให้พรรคประช�ชน

กัมพูช�ก่อนก�รเลือกตั้ง (Hughes 2009, Wagener 2011) โดยอ�ศัยประเด็นปัญห�กับ “ศัตรูภ�ยนอก” 
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เพือ่ม�จดัก�รกบั “ศตัรภู�ยใน” ผลก�รเลอืกตัง้ในครัง้นีป้ร�กฏว่� พรรคประช�ชนกมัพชู�ชนะก�รเลอืกตัง้ 

และได้ที่นั่งในสภ�ม�กถึง 90 ที่นั่ง พรรคสม รังสี ได้ 26 ที่นั่ง และพรรคสิทธิมนุษยชน ได้ 3 ที่นั่ง

 อำ�น�จท�งก�รเมืองของระบอบฮุน เซนท่ีมีคว�มต่อเนื่องดูเหมือนมีเสถียรภ�พม�ก เนื่องจ�ก

พรรคประช�ชนกัมพูช�เป็นพรรคก�รเมืองท่ีได้รับชัยชนะในก�รเลือกต้ังติดต่อกันม�หล�ยสมัย และ 

ฮุน เซน เองก็อยู่ในตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีม�ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2017) ส่งผลให้

ส�ม�รถควบรวมอำ�น�จทั้งท�งก�รเมือง ท�งก�รทห�ร ท�งเศรษฐกิจ และท�งสังคมได้ม�ก โดยในส่วน

ของพรรคประช�ชนกมัพชู�นัน้เป็นพรรคทีสื่บทอดม�จ�กพรรคปฏวิติัประช�ชนกมัพูช� ถงึแม้ว่�พรรคจะ

ยกเลิกอุดมก�รณ์แบบคอมมิวนิสต์ไปตั้งแต่ช่วงก�รประชุมสันติภ�พที่กรุงป�รีส ในปี ค.ศ. 1991 ภ�ยหลัง

ยคุเขมรแดง แต่นโยบ�ยของพรรคกย็งัคงคว�มเป็นสงัคมนยิม โดยใช้นโยบ�ยรฐัสวสัดกิ�รและประช�นยิม

เพื่อเรียกคะแนนเสียงจ�กคนร�กหญ้� ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รเลือกตั้งปี ค.ศ. 2013 อันเป็นก�รแข่งขันกันระหว่�งพรรคประช�ชนกัมพูช�

และพรรคกู้ช�ติกัมพูช� (Cambodian National Rescue Party, CNRP) ซึ่งเป็นก�รรวมตัวกันของพรรค

สม รังสี และพรรคสิทธิมนุษยชน เป็นก�รเลือกตั้งที่สะท้อนให้เห็นถึงก�รเริ่มต้นของก�รเปลี่ยนแปลง

ภูมิรัฐศ�สตร์ท�งก�รเมืองในกัมพูช�จ�กก�รเกิดขึ้นของพรรคกู ้ช�ติกัมพูช� ในก�รเลือกตั้งคร้ังนี้  

พรรคประช�ชนกัมพูช�ได้ที่นั่งลดลงเหลือเพียง 68 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคกู้ช�ติกัมพูช�ได้ที่นั่งถึง 55 ที่นั่ง 

จ�กทีน่ัง่ทัง้หมด 123 ท่ีนัง่ (Fuller 2013) หลงัก�รเลอืกต้ัง พรรคกูช้�ติกมัพูช�ควำ�่บ�ตรก�รเลอืกต้ังทัว่ไป 

โดยกล่�วห�คณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้ในเวล�นัน้ว่�ปฏบิติัหน้�ทีอ่ย่�งไม่เป็นธรรม ประช�ชนช�วกมัพูช�

เริ่มแสดงคว�มไม่พอใจต่อก�รอยู่ในตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีอย่�งย�วน�นถึง 3 ทศวรรษของฮุน เซน  

ส่งผลให้เกิดก�รประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงพนมเปญ โดยมีก�รร�ยง�นว่�ประช�ชนกว่� 50,000 คน จ�กทุก

ส�ข�อ�ชีพและทุกภ�คส่วน ออกม�ประท้วงขับไล่ฮุน เซน ผู้ใช้แรงง�นในโรงง�นปฏิเสธก�รขึ้นเงินเดือน

เป็น 95 เหรียญสหรัฐ และขอให้รัฐบ�ลเพิ่มขึ้นเป็น 160 เหรียญสหรัฐ เมื่อไม่ได้ต�มที่ต้องก�รจึงออกม�

ร่วมเดนิขบวนประท้วงรัฐบ�ลด้วย (Doyle 2014) ก่อนท่ีรฐับ�ลและฝ่�ยค้�นจะส�ม�รถเจรจ�ห�ท�งออก

ร่วมกนัได้ในปี ค.ศ. 2014 คว�มนยิมในตวัฮนุ เซน ท่ีลดน้อยลงนัน้ ส่วนหนึง่เป็นเพร�ะก�รผูกข�ดในอำ�น�จ

และอีกส่วนหนึ่งม�จ�กคำ�กล่�วของฮุน เซน ที่ว่� ใครไม่เลือกเข� เท่�กับเป็นฝ่�ยเดียวกับพอล พต  

อันเป็นคำ�กล่�วท่ีใช้ห�เสียงได้อย่�งมีประสิทธิผลตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่�นม� แต่ไม่ส�ม�รถยึดโยงกับ 

คว�มรู้สึกของคนรุ่นหลังได้อีกต่อไป (Strangio 2015)

 ที่ประชุมสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติของกัมพูช�มีมติเสียงข้�งม�ก (113 เสียง จ�กทั้งหมด 117 

เสยีง) ให้รือ้ฟ้ืนก�รจดัตัง้คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังขึน้อกีคร้ัง เพ่ือก�รจัดก�รเลือกต้ังทัว่ไปคร้ังต่อไปในปี 

ค.ศ. 2018 ให้เป็นไปอย่�งโปร่งใสและมปีระสทิธภิ�พ โดยคณะกรรมก�รจะประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุ ิ9 คน  



330 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ซึ่ง 4 คน จะม�จ�กพรรคประช�ชนกัมพูช� 4 คน จ�กพรรคกู้ช�ติกัมพูช� และ 1 คน ซึ่งเป็นประธ�น 

คณะกรรมก�รเพ่ือก�รเลอืกตัง้ท่ีเป็นอสิระและเป็นธรรม (Neutral and Impartial Committee for Free 

and Fair Elections in Cambodia, NICFEC) (Naren 2015) เสร็จสิ้นก�รลงมติ ฮุน เซน น�ยกรัฐมนตรี

กัมพูช�แถลงต่อท่ีประชุม เรียกร้องให้คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งชุดใหม่ที่กำ�ลังจะมีก�รคัดเลือกและ 

เริ่มทำ�ง�นในอน�คตอันใกล้นี้ ทำ�ง�นด้วยคว�มรับผิดชอบและซื่อสัตย์ เพื่อสร้�งม�ตรฐ�นใหม่ในระบอบ

ก�รปกครองแบบประช�ธปิไตยให้แก่ประเทศ ขณะที ่สม รงัสี กล่�วยกย่องก�รลงมติครัง้นี ้ว่�เป็นก้�วย่�งสำ�คญั 

สำ�หรับช�วกัมพูช� 

 ในขณะทีก่�รเมอืงภ�ยในเริม่ไม่มเีสถียรภ�พ และคูแ่ข่งท�งก�รเมอืงของพรรคประช�ชนกมัพูช�

เริ่มมีฐ�นเสียงในกลุ่มคนที่ไม่ต้องก�รให้ฮุน เซน อยู่ในตำ�แหน่งอีกต่อไป ประเด็นคว�มขัดแย้งกับไทย 

ได้ทำ�ให้ฮุน เซน เป็นที่ชื่นชมอย่�งม�ก ในฐ�นะผู้นำ�ที่ได้นำ�ปร�ส�ทพระวิห�รขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

เป็นท่ีสำ�เรจ็เรยีบร้อย และมคีว�มเดด็ข�ดในก�รใช้กำ�ลงัทห�รในก�รป้องกนัดนิแดน โดยให้พลโทฮุน ม�เน็ต  

(Hun Manet) ลูกช�ยม�ควบคุมก�รสู้รบต�มบริเวณช�ยแดนไทย-กัมพูช� (Strangio 2011) ถือเป็น 

ก�รบรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเมืองของตนเองและว�งตำ�แหน่งท�งก�รเมืองให้กับลูกช�ยในคร�วเดียวกัน  

ในส�ยต�ของช�วกมัพูช� เหตกุ�รณ์คว�มขดัแย้งและก�รสูร้บต�มแนวช�ยแดนนี ้มกัถกูนำ�ไปเชือ่มโยงกบั

ประวัติศ�สตร์ที่มองว่�ไทยเป็นประเทศที่แข็งแรงกว่� และมักใช้กำ�ลังม�รุกร�นกัมพูช�

 ในประเทศไทย ก็มีก�รเห็นว่�คว�มขัดแย้งระหว่�งไทยและกัมพูช�กรณีปร�ส�ทพระวิห�รและ

พืน้ทีท่บัซ้อน ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืท�งก�รเมอืงโดยนกัก�รเมอืงไทย เพ่ือโจมตีฝ่�ยตรงข้�ม (ช�ญวทิย์ 2556)  

แต่พบว่�ประเด็นคว�มขัดแย้งนี้ได้นำ�ไปสู ่คว�มแตกแยกระหว่�งคนในประเทศ ม�กกว่�จะนำ�ม� 

ซึ่งคว�มส�มัคคี ซึ่งแตกต่�งจ�กคว�มมุ่งหวังที่จะเพิ่มฐ�นเสียงและก�รสนับสนุนจ�กประช�ชน

 ไม่ว่�จะเกิดผลอย่�งไรสำ�หรับแต่ละฝ่�ย คว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลลบต่อคว�มสัมพันธ์

ไทย-กัมพูช�ที่ได้ถูกพัฒน�ให้ดีขึ้นม�เป็นลำ�ดับนับแต่ก�รสิ้นสุดลงของสงคร�มเย็นเป็นต้นม�



บทที่ 3

ควำมร่วมมือและควำมขัดแย้งไทย-กัมพูชำ
ในยุคหลังสงครำมเย็น (1991-2014)

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ

 หลงัก�รสิน้สดุของยคุสงคร�มเยน็ บรรย�ก�ศคว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

พัฒน�ขึ้นอย่�งม�ก ทั้งก�รก่อตั้งคว�มร่วมมือในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง (Greater Mekong Subregion) 

ทีไ่ด้รบัก�รสนับสนุนจ�กธน�ค�รเพือ่ก�รพัฒน�แห่งเอเชยี (Asian Development Bank, ADB) ในปี ค.ศ. 1992  

ซึง่มี 6 ประเทศ ในลุม่แม่นำ�้โขงเข้�ร่วม อนัได้แก่ กมัพชู� จีน ล�ว เมยีนม�ร์ ไทย และเวยีดน�ม ก�รเริม่ต้น 

ของก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศในกลุ่มอ�เซียน ในปี ค.ศ. 1992 และยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือ

ท�งเศรษฐกจิ อริวด–ีเจ้�พระย�–แม่นำ�้โขง (Ayeyawady-Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation  

Strategy, ACMECS) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 ประกอบด้วยประเทศสม�ชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

กมัพชู� ล�ว เมียนม�ร์ และเวยีดน�ม โดยมีปฏญิญ�พุก�ม (Pagan Declaration) ทีค่รอบคลมุคว�มร่วมมอื 

ท�งด้�นก�รค้�ก�รลงทุน คว�มร่วมมือด้�นเกษตรกรรมและอุตส�หกรรม ก�รเชื่อมโยงเส้นท�งคมน�คม 

ก�รท่องเที่ยว และก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ (ADB 2015)

 ในปัจจุบัน คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจระหว่�งไทยกับกัมพูช�ดำ�เนินไปต�มกรอบข้อตกลง 

ที่มีอยู่และมีพลวัตของคว�มร่วมมือที่แน่นแฟ้นม�กขึ้นเป็นลำ�ดับ ส่วนหนึ่งเนื่องจ�กภ�คก�รผลิตของ 

ทัง้สองประเทศเจรญิเตบิโตและมปีระสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้ มกี�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิและมคีว�มต้องก�ร

อปุโภคบรโิภคสนิค้�และก�รบรกิ�รม�กยิง่ขึน้ อีกส่วนหนึง่ เนือ่งจ�กก�รก้�วไปสูก่�รเป็นประช�คมอ�เซยีน

ในปล�ยปี ค.ศ. 2015 นี้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนที่มีจุดมุ่งหม�ยก�รเป็น

ฐ�นก�รผลิตเดียว 

 ในระดับรัฐบ�ล ไทยและกัมพูช�ได้พัฒน�กลไกสำ�คัญเพื่อขับเคลื่อนคว�มร่วมมือท�งด้�น

เศรษฐกิจ คือ คณะกรรม�ธิก�รร่วมว่�ด้วยคว�มร่วมมือทวิภ�คีไทย-กัมพูช� (Joint Commission for 

Bilateral Cooperation, JC) ในปี ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นเวทีเจรจ�คว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ก�รศึกษ� ก�รท่องเที่ยว ฯลฯ โดยได้มีก�รประชุมไปแล้ว 9 ครั้ง ครั้งล่�สุดเมื่อวันที่ 15-16 

มกร�คม ค.ศ. 2015 ณ จงัหวดัเสยีมร�ฐ โดยท้ังสองฝ่�ยเหน็พ้องท่ีจะร่วมมือกนัพฒัน�พ้ืนทีช่�ยแดนให้เป็น 

ช�ยแดนแห่งสันติภ�พและคว�มมั่งคั่ง
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 นอกจ�กนั้น ไทยและกัมพูช�ได้ทำ�คว�มตกลงและลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ก�รค้� เศรษฐกิจและวิช�ก�รอื่นๆ อีก ดังนี้

 1. คว�มตกลงเพื่อก�รส่งเสริมและคุ้มครองก�รลงทุน ลงน�มเมื่อวันที่ 29 มีน�คม 1995

 2. คว�มตกลงว่�ด้วยก�รค้� คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ และวิช�ก�ร ไทย-กัมพูช� ลงน�มวันที่ 

20 มิถุน�ยน 1996

 3. บันทึกคว�มเข้�ใจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมก�รร่วมท�งก�รค้�ไทย-กัมพูช� (Joint Trade  

Committee, JTC) ลงน�มเมือ่วนัท่ี 22 พฤษภ�คม ค.ศ. 2000 ประชมุไปแล้ว 4 ครัง้ คร้ังล่�สดุ เมือ่วนัที ่ 

21-22 เมษ�ยน ค.ศ. 2013 ณ กรุงพนมเปญ

 4. คว�มตกลงก�รค้�ช�ยแดนไทย-กัมพูช� ลงน�มเมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2006

 5. บันทึกก�รประชุมก�รค้�แบบหักบัญชีไทย-กัมพูช� ลงน�มเมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2006

 ในส่วนของภ�คเอกชน ได้มีก�รลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมก�รร่วมฯ  

ระหว่�งคณะกรรมก�รร่วมสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย สภ�อุตส�หกรรมไทยและสม�คมธน�ค�รไทย

กบัหอก�รค้�กมัพชู� (MOU on Establishing Thai-Cambodia Joint Standing Committee between 

Commerce, Industry and Banking of Thailand and the Cambodia Chamber of Commerce) 

ภ�ยใต้กรอบ ACMECS

 คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจระหว่�งไทยกับกัมพูช�นั้นอยู ่ในระดับป�นกล�ง โดยกัมพูช� 

เป็นคูค้่�อนัดบัที ่8 ของไทยในอ�เซยีน และเป็นคูค้่�อนัดับที ่26 ของไทยในโลก ก�รค้�ของไทยกบักมัพูช� 

ในช่วงปี ค.ศ. 2009-2013 ก�รค้�ไทย-กัมพูช�มีมูลค่�เฉลี่ยประม�ณ ปีละ 3,145 ล้�นเหรียญสหรัฐ มี

อัตร�ก�รขย�ยตัวเฉลี่ยร้อยละ 44.5 ต่อปี ด้�นก�รส่งออก กัมพูช�เป็นตล�ดส่งออกอันดับที่ 6 ของไทย 

ในอ�เซยีนรองจ�กม�เลเซีย อนิโดนเีซีย สงิคโปร์ เวยีดน�ม ฟิลปิปินส์ และเป็นตล�ดส่งออกอนัดบัท่ี 16 ของไทย 

กับโลก โดยก�รส่งออกของไทยไปกัมพูช�มีมูลค่�เฉลี่ยประม�ณปีละ 2,930 ล้�นเหรียญสหรัฐ มีอัตร� 

ก�รขย�ยตัว เฉลี่ยร้อยละ 42.3 ต่อปี โดยสินค้�ที่ไทยส่งออกไปยังกัมพูช�มีนำ้�มันสำ�เร็จรูป นำ้�ต�ลทร�ย 

อัญมณีและเครื่องประดับ ปูนซีเมนต์ และเคมีภัณฑ์ ด้�นก�รนำ�เข้� กัมพูช�เป็นแหล่งนำ�เข้�อันดับสุดท้�ย

ของไทยในอ�เซียน และเป็นตล�ดสำ�หรับของนำ�เข้�เป็นอันดับที่ 54 ของไทยจ�กทั่วโลก โดยสินค้�นำ�เข้�

ของไทยจ�กกมัพชู�มมีลูค่�เฉล่ียประม�ณปีละ 215 ล้�นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงสินค้�หลักทีไ่ทยนำ�เข้�จ�กกมัพูช� 

คือ เครื่องจักรไฟฟ้�และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งจ�กผัก 

ผลไม้ สินแร่โลหะอื่นๆ เสื้อผ้�สำ�เร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์ เยื่อกระด�ษและเศษกระด�ษ
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 นอกจ�กนี้ คว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจระหว่�งไทยและกัมพูช� ยังมีเรื่อง 

ก�รค้�ช�ยแดน ซึ่งเป็นแหล่งร�ยได้ที่สำ�คัญของประเทศทั้งสอง โดยสินค้�ส่งออกของไทยที่สำ�คัญ ได้แก่ 

เครือ่งยนต์สนัด�ปภ�ยในแบบลกูสบู เครือ่งด่ืม ย�งย�นพ�หนะ รถยนต์อปุกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น 

ส่วนสินค้�นำ�เข้�ที่สำ�คัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจ�กผัก เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� เครื่องรับส่งสัญญ�ณและ

อุปกรณ์ เป็นต้น

 อย่�งไรก็ต�ม ยังมีปัญห�และอุปสรรคท�งก�รค้�ที่ทั้งสองประเทศประสบอยู่ เช่น ระบบ 

ก�รคมน�คมและส�ธ�รณูปโภคไม่มปีระสทิธภิ�พ ทำ�ให้ก�รติดต่อสือ่ส�รและคมน�คมล่�ช้� มกี�รลกัลอบ

ทำ�ก�รค้�ผิดกฎหม�ย เช่น ก�รนำ�เข้�อัญมณี ไม้ รถยนต์ที่ถูกลักขโมย และสินค้�เกษตร หรือ ม�ตร�ก�ร

กีดกันท�งก�รค้�แบบผิดกฎหม�ย เช่น มีก�รเก็บภ�ษีและค่�ธรรมเนียมให้กับด่�นต่�งๆ ต�มช�ยแดน 

ในลักษณะที่ผิดกฎหม�ยจำ�นวนม�ก และปัญห�หลักเขตต�มแนวช�ยแดนในบ�งพ้ืนท่ี ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ

พฒัน�พืน้ทีเ่พือ่สนบัสนนุก�รค้�ผ่�นท�งช�ยแดน (กระทรวงพ�ณชิย์ 2557) นอกจ�กนัน้ ก�รค้�ช�ยแดน

ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจ�กปัญห�คว�มขัดแย้งต�มแนวช�ยแดน ซึ่งเป็นเหตุให้มีก�รปิดด่�นต่�งๆ  

ดงัเช่น เมือ่สถ�นก�รณ์คว�มขดัแย้งระหว่�งไทย-กมัพชู� กรณพีืน้ท่ีทบัซ้อนเข�พระวหิ�ร ทวคีว�มรนุแรงขึน้  

หลังจ�กที่ทห�รของไทยและกัมพูช�มีก�รปะทะกันหล�ยครั้งบริเวณช�ยแดนด้�นเข�พระวิห�ร  

จังหวัดศรีสะเกษ รัฐบ�ลได้สั่งก�รให้ปิดด่�นก�รค้�ช�ยแดนช่องสะงำ� อำ�เภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

ด่�นช่องจอม-โอเสม็ด อำ�เภอก�บเชงิ จังหวัดสรุนิทร์ ในเดอืน กุมภ�พนัธ์ 2011 (ศนูย์วจัิยกสกิรไทย, บจก. 2554)

 ในด้�นคว�มมั่นคง คว�มไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนได้เป็นเหตุให้เกิดคว�มขัดแย้งม�แล้ว 

หล�ยครั้ง จนถึงขั้นมีก�รปะทะกันด้วยกำ�ลัง เกิดคว�มสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และกระทบต่อ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศทั้งสอง ไทยและกัมพูช�มีเขตแดนติดต่อกันรวมทั้งส้ิน 798 กิโลเมตร  

เส้นเขตแดนส่วน ใหญ่ถูกกำ�หนดโดยลักษณะภูมิประเทศท�งธรรมช�ติ อันได้แก่ แนวสันปันนำ้�  

ของทิวเข�พนมดงรักและทิวเข�บรรทัดรวมคว�มย�ว 524 กิโลเมตร และเส้นเขตแดนต�มลำ�นำ้�ส�ยต่�งๆ 

ย�ว 216 กิโลเมตร มีส่วนท่ีใช้เส้นตรงระหว่�งหลักเขตแดนเป็นเส้นเขตแดนบริเวณจังหวัดสระแก้ว  

ระยะท�งประม�ณ 58 กิโลเมตร (รปูภ�พที ่3.1) ก�รอ�ศยัร่องนำ�้ และแนวสนัปันนำ�้ ในก�รกำ�หนดเขตแดน

นั้น เป็นวิธีก�รจัดทำ�เขตแดนที่สมเหตุสมผลและเป็นที่แพร่หล�ยในสมัยก่อน อย่�งไรก็ต�ม มีคว�มเสี่ยง

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งลักษณะท�งธรรมช�ติ อันจะส่งผลไปยังขน�ดของอ�ณ�เขตของประเทศและ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ นอกจ�กนี้ ประเทศไทยและกัมพูช�ยังมีอ�ณ�เขตท�งทะเลติดต่อกัน  

โดยมีพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเล ที่ต่อเนื่องออกไปในอ่�วไทยประม�ณ 26,000 ต�ร�งกิโลเมตร  

ซึ่งที่ผ่�นม�ก็ได้มีคว�มพย�ย�มแก้ไขปัญห�ดังกล่�วเพ่ือพัฒน�จ�กพ้ืนท่ีของคว�มขัดแย้งไปสู่พ้ืนท่ี 

ของคว�มร่วมมือ
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รูปภาพที่ 3.1 สภ�พแนวพรมแดนไทย-กัมพูช�

สภาพแนวพรมแดน ลักษณะเส้นเขตแดน

ทิวเข�พนมดงรัก สันปันนำ้�

ลำ�คลอง สลับกับ
หลักเขตแดน

กล�งลำ�นำ้� สลับกับ
แนวตรงระหว่�งหลักเขต

ทิวเข�บรรทัด สันปันนำ้�
ตราด

จันทบุรี

สระแก้ว

บุรีรัมย์

สุรินทร์
ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ทิวเขาบรรทัด

ทิวเขาพนมดงรัก

ลำาคลองสลับ
หลักเขตแดน

 

  ที่มา: นพดล โชติศิริ (พันเอก) 2551, 19.

 ประเทศไทยมีนโยบ�ยอย่�งชัดเจนและต่อเนื่องที่จะสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนกับ 

ประเทศเพ่ือนบ้�น เพื่อแก้ไขปัญห�เขตแดนอย่�งถ�วร อันจะนำ�ม�ซ่ึงคว�มสงบสุขของประช�ชนของ 

ทั้งสองประเทศและเสริมสร้�งบรรย�ก�ศคว�มสัมพันธ์ท่ีดีระหว่�งกัน ซ่ึงได้มีก�รจัดต้ังคณะกรรม�ธิก�ร

เขตแดนร่วมไทย-กัมพูช� (Joint Boundary Commission, JBC) ขึ้นในปี ค.ศ. 1997 เพื่อเป็นกลไกหลัก 

ในก�รเจรจ�และ ก�รสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนท�งบกไทย–กัมพูช� โดยในช่วงปี ค.ศ. 1997-2011  

ได้จัดก�รประชุมขึ้น 9 ครั้ง โดยในก�รประชุมครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 2000 ณ กรุงพนมเปญ ได้มีก�รลงน�ม

บันทึกคว�มเข้�ใจระหว่�งรัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยและรัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�ว่�ด้วย 

ก�รสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนท�งบก (Memorandum of Understanding between the  

Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Cambodia  

on the Survey and Demarcation of Land Boundary) หรือ MOU 2000 ที่จะให้มีก�รสำ�รวจและ

จัดทำ�หลักเขตแดนท�งบกตลอดแนวร่วมกัน โดยยึดถือสนธิสัญญ�ระหว่�งสย�ม-ฝรั่งเศส รวมทั้งพิธีส�ร 
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และแผนท่ีปักปันฯ ท่ีคณะกรรมก�รปักปันเขตแดนสย�ม–อินโดจีน ได้จัดทำ�ขึ้นทุกฉบับ บนพื้นฐ�นของ

ก�รเค�รพเส้นเขตแดนระหว่�งประเทศท้ังสองทีไ่ด้จดัทำ�ขึน้ระหว่�งสย�มกบัฝรัง่เศสเมือ่ต้นครสิต์ศตวรรษ 

ที่ 20 และจะไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขเส้นเขตแดนแต่อย่�งใด เพร�ะทั้งสองฝ่�ยไม่ประสงค์ให้มีก�รได้

หรือเสียดินแดน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่�ยจะสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนในภูมิประเทศเพื่อให้เห็นแนวเขตแดน

อย่�งชัดเจนเท่�นั้น ฝ่�ยไทยเห็นว่�ก�รสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนท่ีเป็นท่ียอมรับของท้ังสองประเทศ

จะช่วยลดคว�มขดัแย้งต�มแนวช�ยแดนทีม่อียูใ่นขณะนัน้ อนัอ�จเกดิจ�กคว�มเข้�ใจผดิเรือ่งแนวเขตแดน 

และจะเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รแก้ปัญห�เขตแดนระหว่�งกันอย่�งเป็นรูปธรรม 

 เขตแดนท�งบกระหว่�งไทยและกัมพูช�นี้ ไทยและฝรั่งเศสได้ร่วมกันปักหลักเขตแดนไว้ 

เมือ่ปี ค.ศ. 1908 จำ�นวน 73 หลกั ต่อม�ในปี ค.ศ. 1918 ได้ร่วมกนัเปลีย่นหลกัเขตเดิมทีเ่ป็นไม้หรือบ�กต้นไม้ 

ไว้เป็นหลักคอนกรีต และหลักปักเสริมอีก 2 หลัก รวมเป็น 75 หลัก พร้อมทั้งจัดทำ�บันทึกแสดงที่ตั้งหลัก 

โดยไม่ระบุพกัิดของแต่ละหลกั โดยเริม่หลักเขตแดนที ่1 ทีช่่องสะงำ� จงัหวดัศรสีะเกษ (รอยต่อจังหวดัสรุนิทร์)  

จนถึงหลักเขตแดนที่ 73 ที่อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตร�ด (นพดล 2551, 24) ทั้งนี้ สำ�หรับเขตแดนตั้งแต่

บริเวณช่องบก (จุดร่วม 3 ประเทศ ไทย-ล�ว-กัมพูช�) อำ�เภอนำ้�ยืน จังหวัดอุบลร�ชธ�นี จนถึงบริเวณ 

ช่องเกล (ซึง่รวมถงึบริเวณปร�ส�ทพระวิห�รด้วย) อันมแีนวสันปันนำ�้ของเทอืกเข�พนมดงรกัเป็นเส้นเขตแดน 

ท�งธรรมช�ติที่ชัดเจนอยู่แล้วนั้น ยังไม่มีก�รปักหลักเขตแดน ในปัจจุบัน สภ�พของหลักเขตแดนชำ�รุด 

สูญห�ย และถูกเคลื่อนย้�ยไปเป็นจำ�นวนม�ก (นพดล 2551, 24, 36) 

 ในก�รดำ�เนินก�รสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนท�งบกไทย-กัมพูช� ก�รใช้แผนที่และ 

เอกส�รอ้�งองิแตกต่�งกนั ทำ�ให้เกดิพืน้ทีท่บัซ้อนท่ีท้ังสองฝ่�ยต่�งอ้�งสิทธ ิจึงมปัีญห�ท่ียงัไม่ส�ม�รถแก้ไข

อยู ่เป็นจำ�นวนม�ก อ�ทิ ปัญห�บริเวณเข�พระวิห�ร ปัญห�ปร�ส�ทโดนตวล จังหวัดศรีสะเกษ  

ปัญห�ปร�ส�ทต�เมือนธม จังหวัดสุรินทร์ ปัญห�คลองลึก จังหวัดสระแก้ว ปัญห�หลักเขตแดนที่ 73  

จังหวัดตร�ด (นพดล 2551, 31-52) ก�รปักหลักเขตแดนจึงดำ�เนินไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

 นอกจ�กนี้ ไทยและกัมพูช�ยังมีคว�มร่วมมือด้�นก�รทห�ร โดยมีกลไกในก�รทำ�ง�นร่วมกัน  

คือ คณะกรรมก�รช�ยแดนทั่วไปไทย-กัมพูช� (General Border Committee, GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรี 

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหมของทั้งสองประเทศเป็นประธ�น และคณะกรรมก�รช�ยแดนส่วนภูมิภ�ค 

ไทย-กัมพูช� (Regional Border Committee, RBC) ซึ่งมีแม่ทัพของแต่ละภูมิภ�คทห�รของทั้งสองฝ่�ย

เป็นประธ�น (กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2557) 
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 ในปัจจุบัน คว�มตกลงท�งด้�นคว�มมั่นคงที่สำ�คัญระหว่�งไทย-กัมพูช� ได้แก่ สนธิสัญญ� 

ว่�ด้วยก�รส่งผู้ร้�ยข้�มแดน ปี ค.ศ. 1998 บันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูช�อ้�งสิทธ ิ

ในไหล่ทวปีทบัซ้อน ปี ค.ศ. 2001 บันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยก�รพฒัน�ถนนหม�ยเลข 48 (เก�ะกง-สแรอมัเบลิ)  

และถนนหม�ยเลข 67 (สะงำ�-อันลองเวง-เสียมร�ฐ) ปี ค.ศ. 2003 (กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2557) 

 คว�มก้�วหน้�ของก�รประชุมในเวทีต่�งๆ นั้นผันแปรไปต�มสภ�พก�รเมืองภ�ยในประเทศ  

คว�มร่วมมือไทย-กัมพูช� ทั้งในองค์กรระดับภูมิภ�คและในคว�มสัมพันธ์ระดับทวิภ�คี ที่ได้เริ่มขึ้นในช่วง

ต้นทศวรรษ 1990 ได้มีก�รส�นต่อและพัฒน�ก้�วหน้�อย่�งชัดเจนในช่วง 10 ปีถัดม� อันเป็นช่วงที่

ประเทศไทยมรัีฐบ�ลทีม่�จ�กก�รเลอืกตัง้ นบัตัง้แต่รฐับ�ลชวน หลีกภยั 1 จนถงึรฐับ�ลพนัตำ�รวจโททกัษณิ ชินวตัร  

ในขณะที่ในกัมพูช�ก็มีรัฐบ�ลที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง แม้จะมีก�รต่อสู้ท�งก�รเมืองภ�ยในรัฐบ�ลในช่วง 

กล�งทศวรรษ 1990 แต่ก�รที่ฮุน เซน ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีติดต่อกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ก็ทำ�ให้

ก�รเมืองภ�ยในประเทศกัมพูช�ค่อนข้�งมีเสถียรภ�พ และมีก�รดำ�เนินนโยบ�ยที่มีคว�มต่อเนื่อง  

คว�มร่วมมืออยู่ในระดับสูงสุดในช่วงรัฐบ�ลพันตำ�รวจโททักษิณ เมื่อรัฐบ�ลท้ังสองประเทศมีนโยบ�ย 

ที่จะพัฒน�ทรัพย�กรด้�นประวัติศ�สตร์-วัฒนธรรมและทรัพย�กรด้�นพลังง�นในพื้นที่ของคว�มขัดแย้ง

ให้เกดิก�รใช้ประโยชน์ร่วมกนั แต่คว�มร่วมมอือันดีนีห้ยดุชะงกัไปเมือ่พนัตำ�รวจโททกัษณิพ้นจ�กตำ�แหน่ง

จ�กก�รทำ�รัฐประห�รในปี ค.ศ. 2006 และลงสู่ระดับตำ่�สุดในช่วงรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ซึ่ง 

เป็นฝ่�ยตรงกนัข้�มกับพันตำ�รวจโททกัษณิ และบรหิ�รประเทศในช่วงทีไ่ทยและกมัพชู�มคีว�มขัดแย้งกนั

ต�มแนวพรมแดนอันสืบเนื่องม�จ�กกรณีเข�พระวิห�รถึงขั้นมีก�รปะทะกันด้วยกำ�ลังทห�ร (ดูลำ�ดับ

เหตุก�รณ์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐบ�ลของสองประเทศในต�ร�งที่ 3.1)
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340 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 เมื่อพรรคเพื่อไทยชนะก�รเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2011 และยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นน�ยกรัฐมนตรี 

ฝ่�ยกัมพูช�ได้แสดงคว�มพร้อมที่จะปรับปรุงคว�มสัมพันธ์กับไทยอย่�งชัดเจน รวมทั้งได้มีก�รจัดก�ร

ประชุมทวิภ�คีไทย-กัมพูช�ที่เป็นกลไกคว�มร่วมมือและเป็นเวทีห�รือที่สำ�คัญระหว่�งกันที่หยุดชะงักไป 

ในช่วงที่มีข้อพิพ�ทเกิดขึ้น เช่น ก�รประชุม GBC ครั้งที่ 8 (ระหว่�งวันที่ 19-20 ธันว�คม ค.ศ. 2011)  

ก�รประชุม JBC ครั้งที่ 5 (ระหว่�งวันที่ 13-14 กุมภ�พันธ์ 2012) เป็นต้น ผู้นำ�รัฐบ�ลทั้งสองประเทศ 

เห็นพ้องกันทีจ่ะส่งเสรมิและขย�ยคว�มร่วมมอืในด้�นต่�งๆ ระหว่�งกนั (กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2556)

 คว�มขัดแย้งอย่�งรุนแรงระหว่�งประช�ชนฝ่�ยที่สนับสนุนกับฝ่�ยที่ต่อต้�นระบอบทักษิณ 

ได้นำ�ไปสู่ก�รทำ�รัฐประห�รในปี ค.ศ. 2014 และประเทศไทยตกอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของรัฐบ�ลทห�ร 

ถึงแม้จะไม่ได้เข้�สู่อำ�น�จต�มกระบวนก�รท�งประช�ธิปไตย แต่รัฐบ�ลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� 

ก็มีเสถียรภ�พกว่�หล�ยรัฐบ�ลท่ีม�จ�กก�รเลือกตั้งในสมัยก่อนหน้�นี้ ส่งผลให้นโยบ�ยก�รต่�งประเทศ

ของรัฐบ�ลมีคว�มชัดเจนม�กขึ้นและมุ่งเน้นสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีเพ่ือลบล้�งคว�มไม่เป็นประช�ธิปไตย 

ของประเทศ ภ�ยหลังก�รเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีได้เพียง 2 เดือน พลเอกประยุทธ์พร้อมคณะ 

ผู้บริห�รระดับสูงได้เดินท�งไปเยือนประเทศกัมพูช� และได้เข้�พบและห�รือข้อร�ชก�รเต็มคณะ 

กบัฮนุ เซน น�ยกรฐัมนตรกีมัพูช� ผู้นำ�รัฐบ�ลทัง้สองประเทศเหน็พ้องกนัทีจ่ะส่งเสรมิและขย�ยคว�มร่วมมอื 

ในด้�นต่�งๆ ระหว่�งกัน ต่อม�ในเดือนมกร�คม ค.ศ. 2015 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิม�ประกร รองน�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศได้เดินท�งเยือนจังหวัดเสียมร�ฐ เพื่อเป็นประธ�น 

ร่วมก�รประชุมคณะกรรม�ธิก�รร่วมว่�ด้วยคว�มร่วมมือทวิภ�คีไทย-กัมพูช� (JC) ครั้งที่ 9 ต�มคำ�เชิญ

ของ ฮอร์ นัมฮง รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศและคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งประเทศกัมพูช� ทั้งสองฝ่�ยเห็นพ้องท่ีจะร่วมมือกันพัฒน�พื้นท่ีช�ยแดนให้เป็นช�ยแดน 

แห่งสนัตภิ�พและคว�มมัง่คัง่ โดยหนึง่ในนโยบ�ยท�งยทุธศ�สตร์ท่ีได้ห�รือกนั คอื ก�รพัฒน�เขตเศรษฐกจิ

พิเศษในบริเวณพื้นที่ช�ยแดนในจังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัดตร�ด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดเก�ะกง 

ซึ่งทั้งสองเห็นพ้องให้เร่งรัดกระบวนก�รภ�ยในในก�รยกระดับจุดผ่�นแดน 4 จุด ให้เป็นจุดผ่�นแดนถ�วร 

และเห็นควรให้ใช้ประโยชน์จ�กเวทีก�รประชุมคณะกรรมก�รร่วมด้�นก�รพัฒน�พื้นที่ช�ยแดนและ 

ก�รเชือ่มโยงเส้นท�งคมน�คม เพือ่ให้บรรลเุป้�หม�ยดงักล่�ว ก�รดำ�เนนิคว�มสมัพนัธ์ทีเ่ป็นปกตกิบัรฐับ�ล

กัมพูช�ในขณะที่คว�มขัดแย้งภ�ยในของทั้งสองประเทศลดระดับลง ส่งผลให้คว�มร่วมมือในด้�นต่�งๆ 

ระหว่�งสองประเทศส�ม�รถดำ�เนินไปอย่�งร�บรื่นขึ้นได้ 
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ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชำ

 ในช่วงหลงัสงคร�มเยน็ส้ินสดุลง ประเทศไทยและประเทศกมัพชู�มปีระเดน็คว�มขดัแย้งระหว่�ง

ประเทศที่สำ�คัญ 1 ประเด็น คือ ประเด็นเข�พระวิห�ร ซึ่งประกอบด้วยปร�ส�ทพระวิห�รและ 

พื้นที่ทับซ้อน 4.6 ต�ร�งกิโลเมตร และประเด็นรองอีก 2 ประเด็นอันสืบเนื่องม�จ�กคว�มขัดแย้ง 

ท�งก�รเมอืงภ�ยในประเทศไทยม�กกว่�เป็นคว�มขดัแย้งระหว่�งประเทศ อนัได้แก่ พืน้ทีอ้่�งสทิธทิบัซ้อน

ท�งทะเล 26,000 ต�ร�งกิโลเมตร และกรณีที่รัฐบ�ลกัมพูช�แต่งต้ังให้พันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร  

เป็นที่ปรึกษ�ท�งเศรษฐกิจ ในขณะท่ีคว�มขัดแย้งกรณีเข�พระวิห�รมีต้นเหตุม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีต 

อันย�วไกล คว�มขดัแย้งเรือ่งพืน้ทีอ้่�งสิทธทัิบซ้อนท�งทะเลและกรณทีีร่ฐับ�ลกมัพชู�แต่งต้ังให้พนัตำ�รวจ

โททกัษณิ ชนิวตัร เป็นทีป่รึกษ�ท�งเศรษฐกจิ นบัว่�เป็นเรือ่งใหม่ทีเ่พิง่เกิดเป็นปัญห�ขึน้ในสบิกว่�ปีม�นีเ้อง  

(ต�ร�งที่ 3.1) ถึงแม้ว่�ต้นเหตุของปัญห�ดังกล่�วยังไม่ได้รับก�รแก้ไขอย่�งลุล่วง แต่ก็มิได้เป็นเหตุให้เกิด

คว�มขัดแย้งและกระทบกระเทือนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองประเทศอยู่ตลอดเวล� จะมีเฉพ�ะในบ�ง

สถ�นก�รณ์เท่�นั้นที่ปัญห�เหล่�นี้ได้ปะทุขึ้นม�เป็นคว�มขัดแย้ง และบ�งครั้งถึงขั้นเป็นข้อพิพ�ทที่ทำ�ให้

เกดิก�รเผชิญหน้�กนัด้วยกำ�ลงั ในส่วนน้ีจะศกึษ�ถงึต้นเหตแุละววิฒัน�ก�รของคว�มขดัแย้ง เพือ่ประโยชน์

ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจและห�แนวท�งแก้ไขที่เหม�ะสม 

ควำมขัดแย้งกรณีเขำพระวิหำร

 ประเด็นปัญห�สำ�คัญที่เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช�คือ

ประเด็นเรื่องปร�ส�ทพระวิห�รและพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปร�ส�ทที่ถูกนำ�ขึ้นสู่ศ�ลโลกหล�ยคร้ัง และ 

เป็นส�เหตุของก�รปะทะกนัโดยกองกำ�ลงัทห�รต�มแนวตะเขบ็ช�ยแดน จนถึงขัน้มกี�รเรยีกเอกอคัรร�ชทตู

กลับประเทศและปิดด่�นไทย-กัมพูช� ไม่ให้มีก�รค้�ข�ยและก�รเดินท�งไปม�ห�สู่ระหว่�งคนในบริเวณ

ช�ยแดน ยงัคว�มเสยีห�ยและคว�มเดอืดร้อนต่อประช�ชน คว�มขดัแย้งระหว่�งทัง้สองประเทศนีม้คีว�ม

น่�สนใจเพร�ะเป็นคว�มขดัแย้งเรือ่งสทิธเิหนอือ�ณ�เขตท่ียงัมไิด้มกี�รตัดสินจ�กศ�ลโลกอย่�งชดัเจน และ

เป็นคว�มขัดแย้งอันเป็นมรดกตกทอดม�จ�กประเทศที่ส�ม ซึ่งก็คือฝรั่งเศส เนื่องจ�กไทยถือแผนที่ที่ไทย

เป็นฝ่�ยทำ�ขึ้นต�มเนื้อคว�มในสนธิสัญญ�สย�ม-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112 (ค.ศ. 1904) (Franco–Siamese 

Treaty of 1904) ในขณะที่กัมพูช�ถือแผนที่ภ�คผนวก 1 ระว�งดงรัก (ม�ตร�ส่วน 1:200,000) ซึ่งจัดทำ�

โดยฝรั่งเศสในน�มของคณะกรรมก�รปักปันเขตแดนผสมที่ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญ� ค.ศ. 1904 ทำ�ให้ 

มคีว�มลักลัน่กนัและเกดิเป็นพืน้ทีท่บัซ้อนท่ีทัง้สองประเทศต่�งประก�ศสทิธว่ิ�อยูใ่นอ�ณ�เขตของประเทศตน  

กรณีคว�มขดัแย้งนีย้งัมคีว�มน่�สนใจเพร�ะเป็นกรณทีีไ่ม่ได้รับคว�มสนใจจ�กรัฐบ�ลและประช�ชนม�กนกั 

ในช่วงเวล�ที่ก�รเมืองภ�ยในมีเสถียรภ�พ และเป็นคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยที่ไม่ได้รับ 
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ก�รแก้ไขอย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ จนทำ�ให้มองได้ว่�เป็นปมคว�มขัดแย้งที่รัฐบ�ลของทั้งสองฝ่�ย

ต้องก�รเก็บไว้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือท�งก�รเมืองในก�รขับเคลื่อนประช�ชนให้เกิดคว�มรู้สึกรักช�ติและ 

ผนึกกำ�ลังเพื่อต่อต้�นฝ่�ยตรงข้�ม

 คว�มขัดแย้งกรณีเข�พระวิห�รระหว่�งไทยกับกัมพูช�ในช่วงหลังสงคร�มเย็นสิ้นสุดลง 

เกิดขึ้น 46 ปีภ�ยหลังก�รตัดสินของศ�ลโลกในปี ค.ศ. 1962 ที่มีคำ�พิพ�กษ�ว่�ปร�ส�ทพระวิห�ร 

อยู่ในอธิปไตยของกัมพูช� คว�มขัดแย้งในครั้งนี้ไม่ได้เริ่มจ�กคว�มขัดแย้งระหว่�งไทยกับกัมพูช� ซึ่ง 

ตั้งแต่สงคร�มเย็นยุติลงในปล�ยทศวรรษ 1980 ได้พัฒน�คว�มสัมพันธ์ดีข้ึนเป็นลำ�ดับอย่�งต่อเนื่อง  

ห�กแต่เริม่ต้นม�จ�กคว�มขดัแย้งภ�ยในประเทศไทยท่ีเป็นผลม�จ�กแนวนโยบ�ยของรัฐบ�ลพันตำ�รวจโท 

ทักษิณ ชินวัตร ที่จะร่วมมือกับกัมพูช�ในก�รพัฒน�เข�พระวิห�รและบูรณปฏิสังขรณ์ปร�ส�ทพระวิห�ร 

เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่�งไทยกับกัมพูช� คว�มขัดแย้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของประวัติศ�สตร์

และคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองภ�ยในระหว่�งฝ่�ยที่สนับสนุนกับฝ่�ยท่ีต่อต้�นพันตำ�รวจโททักษิณ  

ดังจะเห็นได้ว่�เมื่อใดที่รัฐบ�ลพันตำ�รวจโททักษิณของไทยและรัฐบ�ลฮุน เซนของกัมพูช�ร่วมมือกันในมิติ

ท�งก�รเมอืงคว�มมัน่คงหรอืท�งเศรษฐกจิ มกัมกี�รออกม�คดัค้�นและใช้ว�ทกรรม “ข�ยช�ต”ิ อยูห่ล�ยครัง้  

คว�มคิดต่อต้�นคว�มร่วมมือระหว่�งไทยและกัมพูช�ในลักษณะนี้ยังคงมีอยู ่ต ่อม�อีกหล�ยปี  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงสมัยรัฐบ�ลสมัคร สุนทรเวช สมช�ย วงศ์สวัสด์ิ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซ่ึง 

ดำ�เนินนโยบ�ยเดียวกันกับพันตำ�รวจโททักษิณ

 คว�มขดัแย้งทีเ่กดิข้ึนคร้ังล่�สดุ เริม่ต้นขึน้เมือ่นพดล ปัทมะ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ  

ในสมัยรัฐบ�ลสมัคร สุนทรเวช ได้ลงน�มในแถลงก�รณ์ร่วมไทย-กัมพูช� วันที่ 18 มิถุน�ยน ค.ศ. 2008  

สนบัสนนุให้ประเทศกัมพูช�ข้ึนทะเบียนปร�ส�ทพระวหิ�รเป็นมรดกโลกขององค์ก�รก�รศกึษ�วทิย�ศ�สตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ หรือ องค์ก�รยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific, 

and Cultural Organization, UNESCO) ส่งผลให้เกิดก�รรวมกลุม่ชมุนมุท�งก�รเมอืงคัดค้�นก�รตดัสนิใจ 

ของรัฐบ�ล

 แนวคว�มคิดท่ีจะนำ�ปร�ส�ทพระวิห�รข้ึนทะเบียนมรดกโลกนั้นได้มีก�รเจรจ�ม�ตั้งแต่ช่วงต้น

รัฐบ�ลพันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร และในปี ค.ศ. 2003 ท่ีประชุมรัฐมนตรีร่วมไทย-กัมพูช� มีมติให ้

มีคว�มร่วมมือพัฒน�เข�พระวิห�รและบูรณปฏิสังขรณ์ปร�ส�ทพระวิห�ร เพื่อคว�มสัมพันธ์อันดี 

ระหว่�งประเทศท้ังสอง และเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประช�ชนไทยกับกัมพูช�ในทุกๆ ด้�น ต่อม�  

คณะกรรมก�รร่วมเพื่อพัฒน�เข�พระวิห�รได้ตกลงหลักก�รพื้นฐ�นเพื่อพัฒน�เข�พระวิห�รและ 

บูรณปฏิสังขรณ์ปร�ส�ทพระวิห�ร โดยกัมพูช�ขอให้คว�มร่วมมือในเรื่องนี้เริ่มหลังจ�กที่ได้ขึ้นทะเบียน
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ปร�ส�ทพระวิห�รเป็นมรดกโลก ฝ่�ยไทยรับทร�บและได้ขอให้มีคว�มร่วมมือและปรึกษ�ห�รือกัน 

ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 อย่�งไรก็ดี ในช่วงปี ค.ศ. 2005-2006 กัมพูช�ได้ดำ�เนินก�รฝ่�ยเดียวในก�รยื่นขอ 

จดทะเบยีนปร�ส�ทพระวหิ�รเป็นมรดกโลกต่อยเูนสโก โดยไม่ได้ห�รือใดๆ กบัไทย นอกจ�กนัน้ ในเอกส�ร

ประกอบคำ�ร้องย่ืนขอจดทะเบียน กัมพูช�ได้แนบแผนผังที่ระบุพื้นที่กันชน (Buffer zones) รอบๆ  

ปร�ส�ทพระวิห�ร ซึ่งได้ปร�กฏอย่�งเป็นท�งก�รต่อส�ธ�รณชนในก�รประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลก

สมัยส�มัญ ครัง้ที ่31 ทีเ่มอืงไครสต์เชร์ิช ประเทศนวิซแีลนด์ ระหว่�งวนัที ่23 มถินุ�ยน-2 กรกฎ�คม ค.ศ. 2007  

ว่�พื้นที่ที่กัมพูช�ต้องก�รลำ้�เข้�ม�ในดินแดนไทยประม�ณ 4.6 ต�ร�งกิโลเมตร โดยกัมพูช�ได้อ้�ง 

เส้นเขตแดนต�มแผนทีภ่�คผนวก 1 ม�ตร�ส่วน 1:200,000 ระว�งดงรกั (กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2556, 11) 

 ผู้แทนฝ่�ยไทยในช่วงรัฐบ�ลพลเอกสุรยุทธ์์ จุล�นนท์ ได้ชี้แจงข้อกังวลต่อกัมพูช�และยูเนสโก 

รวมทัง้ต่อประเทศสม�ชิกคณะกรรมก�รมรดกโลก และเสนอว่�ปร�ส�ทพระวหิ�รควรได้รบัก�รข้ึนทะเบยีนร่วม 

โดยไทยและกัมพูช� เพื่อจะได้ผนวกแหล่งต่�งๆ ที่เกี่ยวเนื่องในฝั ่งไทยเข้�ไปเพื่อคว�มสมบูรณ์ 

ของสถ�ปัตยกรรมและสภ�พภูมิศ�สตร์ ที่ประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลก สมัยที่ 31 มีมติให้เลื่อน 

ก�รพิจ�รณ�ก�รขึ้นทะเบียนของกัมพูช�ออกไปยังก�รประชุมสมัยหน้� ที่จะจัดในเดือนกรกฎ�คม  

ค.ศ. 2008 ทีป่ระเทศแคน�ด� และขอให้ไทยและกมัพชู�ร่วมมอืกนัอย่�งใกล้ชิด ทัง้ในก�รบรูณปฏสิงัขรณ์

ปร�ส�ทและในก�รจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รเพ่ือก�รปกป้องคุ้มครองปร�ส�ท ไทยเป็นฝ่�ยเร่ิมก�รห�รือ 

โดยเสนอก�รช่วยเหลอืท�งวชิ�ก�รเกีย่วกับก�รบรูณปฏสัิงกรณ์ ซ่ึงได้มกี�รห�รือในระดับสูงกนัหล�ยครัง้

 วันที่ 22-23 พฤษภ�คม ค.ศ. 2008 นพดล ปัทมะ และสก อ�น รองน�ยกรัฐมนตรีกัมพูช�และ 

รฐัมนตรต่ี�งประเทศกมัพชู� เป็นตวัแทนรฐับ�ลในก�รห�รอืกันเกีย่วกบัก�รขอขึน้ทะเบยีนปร�ส�ทพระวหิ�ร  

ณ กรุงป�รีส ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นใหญ่ยูเนสโก เพื่อห�ท�งแก้ไขปัญห�ให้ได้ข้อยุต ิ

ก่อนก�รประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลก สมัยที่ 32 ผลของก�รห�รือ ฝ่�ยกัมพูช�ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลง

ก�รขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยจะขอข้ึนทะเบียนเฉพ�ะตัวปร�ส�ทพระวิห�ร และไม่มีก�รกำ�หนด 

พื้นที่อนุรักษ์ด้�นทิศเหนือและทิศตะวันตกของปร�ส�ทพระวิห�ร ซ่ึงยังไม่มีคว�มชัดเจนเรื่องเขตแดน 

กัมพูช�ให้คำ�ม่ันว่�จะส่งแผนท่ีใหม่แสดงขอบเขตตัวปร�ส�ทพระวิห�รที่จะขึ้นทะเบียนม�ให้ฝ่�ยไทย 

และยเูนสโกพจิ�รณ� ห�กทกุฝ่�ยไม่ขดัข้องกจ็ะใช้แผนท่ีใหม่นีท้ดแทนแผนท่ีเดิมท่ีกมัพูช�ได้แนบประกอบ 

ก�รขอขึ้นทะเบียนปร�ส�ทพระวิห�รเป็นมรดกโลก ข้อตกลงจ�กก�รห�รือนี้ได้รับก�รบันทึกไว้เป็นร่�ง

คำ�แถลงก�รณ์ร่วม ที่แต่ละฝ่�ยต้องนำ�กลับไปขอคว�มเห็นชอบจ�กรัฐบ�ลของตนก่อน (กระทรวง 

ก�รต่�งประเทศ 2551, 9-14)
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 หลงัจ�กท่ีฝ่�ยกมัพชู�ส่งร่�งแผนท่ีทีป่รบัแก้ใหม่ (รปูภ�พท่ี 3.2) ม�ให้ในวนัที ่5 มถินุ�ยน ฝ่�ยไทย 

ได้ตรวจสอบท�งเทคนิคโดยกรมแผนท่ีทห�ร เมื่อมั่นใจว่�ไม่มีก�รลำ้�เขตแดนไทยต�มที่กำ�หนดโดยมติ  

คณะรัฐมนตรี 1962 สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติจึงได้พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ ในวันที่ 17 มิถุน�ยน ค.ศ. 

2008 คณะรัฐมนตรีได้ให้คว�มเห็นชอบร่�งคำ�แถลงก�รณ์ร่วม รวมทั้งร่�งแผนที่ และได้อนุมัติให้ฝ่�ยไทย

ลงน�มในแถลงก�รณ์ร่วมได้เมือ่วนัท่ี 18 มถินุ�ยน ค.ศ. 2008 หลงัจ�กนัน้ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงต่�งประเทศ 

ได้ลงน�มคำ�แถลงก�รณ์ร่วมกับฝ่�ยกัมพูช�และยูเนสโก (กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2551, ง) 

รูปภาพที่ 3.2 แผนผังแนบท้�ยคำ�ขอข้ึนทะเบียนปร�ส�ทพระวิห�รเป็นมรดกโลกที่ฝ่�ยกัมพูช�แก้ไขใหม่ โดยขอ 
  ขึ้นทะเบียนเฉพ�ะตัวปร�ส�ท (1) ในพื้นที่ของกัมพูช� (2) โดยไม่ลำ้�เข้�ม�ในแนวเส้นเขตแดนต�มมต ิ
  คณะรัฐมนตรี 1962 (3) 

“เส้นท่ีล�กจ�กจกุ ก ไป ข ไป ค ไป ง ไป จ และ 
ส้ินสุดท่ี ฉ เป็นเส้นท่ีฝ่�ยไทยขดีขึน้เพิม่เตมิ เพือ่แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่�พื้นที่ปร�ส�ทที่ฝ่�ยกัมพูช�จะนำ�ไป
ขึ้นทะเบียนอยู่ในเขตกัมพูช� ไม่มีส่วนใดลำ้�เข้�ม� 
ในพื้นที่ที่ไทยอ้�งสิทธิ์”

 ที่มา: กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2551, 14.

 ต่อม�ในวันที่ 18 มิถุน�ยน ค.ศ. 2008 นพดล ปัทมะ ออกแถลงก�รณ์ร่วมกับ สก อ�น ในก�ร 

ทีกั่มพชู�เสนอขอข้ึนทะเบียนปร�ส�ทพระวหิ�รเป็นมรดกโลกโดยกมัพชู�เพยีงฝ่�ยเดยีว โดยมรีฐับ�ลไทย

ให้ก�รสนับสนุนก�รขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ ถึงแม้ว่�พรรคประช�ธิปัตย์จะได้นำ�ประเด็นนี้ 

ม�อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศในก�รประชุม 

สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร ระหว่�งวนัที ่24-26 มถินุ�ยน ค.ศ. 2008 แต่นพดล ปัทมะกช็นะก�รลงคะแนนไว้ว�งใจ

ด้วยคะแนน 280 ต่อ 162 จ�กคะแนนทัง้หมด 442 เสยีง (ยศวด ี2011) อย่�งไรกต็�ม ในวนัที ่28 มถินุ�ยน 

ค.ศ. 2008 ศ�ลปกครองกล�งมีคำ�สั่งคุ้มครองชั่วคร�ว ให้กระทรวงก�รต่�งประเทศและคณะรัฐมนตร ี
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ยุติก�รดำ�เนินก�ร แต่ก�รยับยั้งก�รดำ�เนินก�รภ�ยในประเทศนั้นไม่ได้ส่งผลให้องค์ก�รยูเนสโก 

ยุติก�รพิจ�รณ�ขึ้นทะเบียนปร�ส�ทพระวิห�รเป็นมรดกโลก ในวันที่ 8 กรกฎ�คม ค.ศ. 2008 ที่ประชุม 

คณะกรรมก�รมรดกโลก สมัยท่ี 32 ได้ประก�ศขึ้นทะเบียนเฉพ�ะตัวปร�ส�ทพระวิห�รเป็นมรดกโลก 

ต�มคำ�ขอของกัมพูช� 

 คว�มสำ�เรจ็ของกมัพชู�ในก�รนำ�ปร�ส�ทพระวหิ�รขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกได้กล�ยเป็นชนวน

ที่นำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งระหว่�งคนไทยด้วยกันเอง รวมทั้งก�รกระทบกระท่ังกับคนกัมพูช�ในบริเวณ 

เข�พระวิห�ร ซึ่งลุกล�มไปสู ่ก�รปะทะกันด้วยอ�วุธในบริเวณเข�พระวิห�รและต�มแนวช�ยแดน 

ระหว่�งกำ�ลังทห�รของไทยและกัมพูช� เกิดก�รสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังส่งผลต่อก�รค้�และ 

ก�รแลกเปลีย่นต�มแนวช�ยแดนทีม่คีว�มสำ�คญัอย่�งยิง่ต่อเศรษฐกิจของทัง้สองประเทศ ส่วนนพดล ปัทมะ

นั้นได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งรัฐมนตรี และถูกฟ้องในคว�มผิดฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นปฏิบัติหรือละเว้น 

ก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร� 157

 คว�มขัดแย้งที่ต�มม�จ�กก�รท่ีปร�ส�ทพระวิห�รได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก คือ คว�มขัดแย้ง 

ในกรณีพ้ืนท่ีทับซ้อน 4.6 ต�ร�งกิโลเมตร (รูปภ�พที่ 3.3) ที่ยังไม่ได้รับก�รแก้ไขและเป็นคว�มกังวล 

ของฝ่�ยไทยเมื่อปร�ส�ทพระวิห�รได้ข้ึนทะเบียนมรดกโลก เพร�ะหม�ยถึงก�รยอมรับอย่�งเป็นท�งก�ร

จ�กทัว่โลก ว่�ปร�ส�ทพระวหิ�รเป็นของกัมพูช� แต่ยังไม่มีคว�มแน่ชัดในส่วนของพืน้ท่ีรอบๆ ปร�ส�ทพระวหิ�ร 

ว่�เป็นของประเทศใด เนื่องจ�กประเทศไทยใช้แนวสันปันนำ้�เป็นแนวเขตแดน ส่วนกัมพูช�ใช้แผนที่ 

1:200,000 ที่ฝรั่งเศสได้ทำ�ไว้เมื่อ ปี ค.ศ. 1907

รูปภาพที่ 3.3 ภ�พโดยประม�ณแสดง “พื้นที่ทับซ้อน 4.6 ต�ร�งกิโลเมตร”  

 ที่มา: ปรับจ�กภ�พที่ 5 ใน กระทรวงก�รต่�งประเทศ 2556, 10. 
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 ว�ทกรรมทีเ่กดิขึน้และดำ�เนนิไปภ�ยในประเทศไทยในช่วงนัน้คือ ว�ทกรรม “ข�ยช�ติ” และ “กูช้�ติ”  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคว�มขัดแย้งของคนภ�ยในประเทศ โดยกลุ่มพันธมิตรประช�ชนเพื่อประช�ธิปไตย 

หรือกลุ่มคนเสื้อเหลือง ได้เริ่มชุมนุมเพื่อแสดงคว�มไม่พอใจที่รัฐบ�ลไทยสนับสนุนกัมพูช�ในก�รขอ 

นำ�ปร�ส�ทพระวิห�รข้ึนทะเบียนมรดกโลกเพียงประเทศเดียว โดยสนธิ ลิ้มทองกุล ได้กล่�วห�รัฐบ�ล 

สมัคร สุนทรเวช ว่�เป็นรัฐบ�ลข�ยช�ติ ยินยอมให้กัมพูช�เอ�ปร�ส�ทพระวิห�รไปจ�กคนไทย จึงมีก�ร

ปลุกระดมคว�มรู้สึกช�ตินิยมด้วยคำ�ว่� “กู้ช�ติ” โดยหวังว่�จะใช้พลังมวลชนกดดันให้รัฐบ�ลของ 

สมัคร สุนทรเวช และรัฐบ�ลของสมช�ย วงศ์สวัสดิ์ คัดค้�นก�รขึ้นทะเบียนปร�ส�ทพระวิห�รของกมัพชู� 

จนม�ถึงสมัยของอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ที่กลุ ่มพันธมิตรประช�ชนเพื่อประช�ธิปไตยให้ก�รสนับสนุน  

เนือ่งจ�กเหน็ว่�เคยเป็นฝ่�ยค้�นทีค่ดัค้�นก�รตดัสนิใจของรฐับ�ลทีผ่่�นม� ในขณะทีเ่มือ่ขึน้ม�เป็นรฐับ�ล 

พรรคประช�ธปัิตย์ทีน่ำ�โดยอภสิทิธิ ์เวชช�ชวีะ ก็ได้รับก�รต่อต้�นอย่�งรุนแรงจ�กกลุ่มแนวร่วมประช�ธปิไตย 

ต่อต้�นเผด็จก�รแห่งช�ติ (นปช) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง 

 คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศไทยนั้นมีคว�มซับซ้อนและแทรกซึมไปในทุกระดับ 

ของประเทศ โดยมีประเด็นสำ�คัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตของช�ติ เช่น คว�มเป็นประช�ธิไตย-คว�มเป็น

เผดจ็ก�ร ก�รเป็นเสยีงส่วนใหญ่-ก�รเป็นเสยีงส่วนน้อย คอร์รปัชนัและคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งสถ�นะท�งก�รเมอืง  

เศรษฐกิจ และสังคม (ก�รศึกษ�) คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองภ�ยในได้ทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้นทั้งในสภ� 

และนอกสภ� เมื่อมีก�รเผยแพร่ข้อมูลของข้อตกลงที่รัฐบ�ลในสมัยต่�งๆ ได้ทำ�ไว้กับกัมพูช�ที่มีลักษณะ 

สุ่มเสี่ยงและไม่โปร่งใส และก�รนำ�ปร�ส�ทพระวิห�รขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกัมพูช�ก็เป็นเป้� 

ก�รโจมตีของฝ่�ยตรงกันข้�มกับรัฐบ�ลพรรคพลังประช�ชนที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กพันตำ�รวจโททักษิณ 

หลงัจ�กมกี�รกระทบกระทัง่ระหว่�งกลุม่ผูช้มุนมุช�วไทยและช�วกมัพชู�ในบรเิวณเข�พระวหิ�ร ทห�รไทย

และทห�รกัมพูช�ได้ปะทะกันครั้งแรกในวันที่ 3 ตุล�คม ค.ศ. 2008 โดยในตอนต้น ยังไม่มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บ

หรือเสยีชวีติ เป็นเพยีงก�รยงิตอบโต้เพือ่คมุเชงิในบริเวณบนัไดไปสู่ปร�ส�ทพระวิห�ร ต่อม�ในเดือนมนี�คม 

ค.ศ. 2009 องค์ก�รยูเนสโกได้ส่งคณะสอดส่องดูแลมรดกโลก (reinforced monitoring mission)  

ม�ตรวจสอบคว�มเสียห�ยของตัวปร�ส�ทอันเนื่องม�จ�กก�รยิงตอบโต้ ซึ่งพบว่�มีเพียงเล็กน้อย  

(International Crisis Group 2009)

 ก�รสู้รบระหว่�งกองกำ�ลังไทยและกัมพูช�ที่รุนแรงถึงขั้นมีก�รเสียชีวิตทั้งฝ่�ยไทยและกัมพูช�

เกดิขึน้ในวนัที ่3 เมษ�ยน ค.ศ. 2009 ในบรเิวณภมูะเดือ่และบรเิวณท�งขึน้ปร�ส�ทพระวหิ�ร (หนังสือพมิพ์ 

คมชัดลกึ 3 เมษ�ยน ค.ศ. 2009) ต่อม�ในก�รประชมุคณะกรรมก�รมรดกโลกทีเ่มอืงเซบญี� ประเทศสเปน  

เมื่อวันที่ 20-30 มิถุน�ยน สุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ของรฐับ�ลอภสิทิธิ ์เวชช�ชวีะ ซ่ึงเป็นหัวหน้�คณะผูแ้ทนไทย ได้ยืน่หนงัสอืคดัค้�นก�รปฏบิติัของคณะกรรมก�ร 

มรดกโลกว่�ไม่เป็นไปต�มธรรมนูญของยูเนสโก
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 ตลอดปี ค.ศ. 2010 แม้จะไม่มีสู้รบ แต่ก็มีเหตุก�รณ์ที่สะท้อนถึงคว�มสัมพันธ์ที่ไม่ร�บรื่น 

ระหว่�งไทย-กัมพูช� เมื่อเครือข่�ยคนไทยหัวใจรักช�ติ นำ�โดย พนิช วิกิตเศรษฐ์และ วีระ สมคว�มคิด  

ไปตรวจสอบพืน้ทีซ่ึง่มกี�รอ้�งว่�กมัพชู�รกุลำ�้แดนไทย บริเวณอำ�เภอโคกสูง สระแก้ว และถูกทห�รกมัพูช�

จับตัวโดยให้เหตุผลว่�ได้ข้�มพรมแดนโดยผิดกฎหม�ยบริเวณหลักเขตที่ 46

 ก�รปะทะกนัระหว่�งทห�รไทยและทห�รกมัพูช�อย่�งรุนแรงได้เกดิขึน้อกีในวนัที ่4 กมุภ�พันธ์ 

2011 และต่อเนือ่งไปจนถงึเดอืนพฤษภ�คม มทีห�รและพลเรือนเสียชวีติหล�ยคนและมผู้ีบ�ดเจ็บนบัร้อย

จ�กก�รยิงอ�วุธสงคร�มของทั้งสองฝ่�ย หลังก�รปะทะครั้งนี้ไปได้ 4 วัน ที่ประชุมคณะมนตรีคว�มมั่นคง

แห่งสหประช�ช�ติ (UNSC) ได้ลงคว�มเห็นปฏิเสธข้อเรียกร้องของฮุน เซน ที่ต้องก�รให้จัดประชุมฉุกเฉิน

และส่งกำ�ลังทห�รเข้�ม�รักษ�คว�มสงบในพื้นที่พิพ�ท โดยระบุให้แก้ไขปัญห�กันเองในระดับภูมิภ�ค  

ต่อม�ในก�รประชุมอ�เซียนที่กรุงจ�ก�ร์ต� กัมพูช�และไทยตกลงที่จะให้ผู้สังเกตก�รณ์ช�วอินโดนีเซีย

สังเกตพื้นที่พิพ�ทพรมแดน (BBC 22 February 2011) แต่ก็ยังมีก�รปะทะกันต่อไปจนถึงต้นเดือน

พฤษภ�คม

 เมื่อก�รปะทะทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น กัมพูช�ได้ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลโลกในวันที่ 28 เมษ�ยน  

ค.ศ. 2011 เพือ่ขอให้ศ�ลตคีว�มคำ�พพิ�กษ�คดปีร�ส�ทพระวหิ�ร ค.ศ.1962 และขอให้ศ�ลระบมุ�ตรก�ร

คุม้ครองชัว่คร�วเพือ่รกัษ�สทิธขิองกมัพชู�อย่�งเร่งด่วน หลังจ�กได้รับฟังก�รให้ถ้อยคำ�ของทัง้ไทยและกมัพชู� 

เมือ่ปล�ยเดอืนพฤษภ�คม ในวนัที ่18 กรกฎ�คม ค.ศ. 2011 ศ�ลโลกได้กำ�หนดม�ตรก�รคุม้ครองช่ัวคร�ว 

ให้ทัง้ไทยและกมัพชู�ถอนกำ�ลังทห�รออกจ�กเขตปลอดทห�รช่ัวคร�ว (Provisional Demilitarized Zone, 

PDZ) ต�มท่ีศ�ลได้กำ�หนด รวมท้ังห้�มไม่ให้ไทยขัดขว�งก�รเข้�ถึงอย่�งอิสระของกัมพูช�ไปยังปร�ส�ท

พระวิห�รในกิจกรรมที่ไม่ใช่ท�งก�รทห�ร ให้ทั้งสองฝ่�ยต้องดำ�เนินคว�มร่วมมือกันต่อไปภ�ยใต ้

กรอบอ�เซียน รวมทั้งต้องอนุญ�ตให้คณะผู้สังเกตก�รณ์เข้�ไปยัง PDZ ให้ทั้งสองฝ่�ยต้องงดเว้น 

จ�กก�รกระทำ�ใดๆ ท่ีอ�จทำ�ให้ข้อพิพ�ทนั้นเกิดม�กขึ้น (สุวันชัย 2557) และทั้งสองฝ่�ยต้องร�ยง�น 

ก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รชั่วคร�ว จนกว่�ศ�ลจะมีคำ�ตัดสินเกี่ยวกับก�รตีคว�มคำ�พิพ�กษ�เดิม 

เมื่อปี ค.ศ. 1962 ซึ่งต่อม�ในวันที่ 18 กรกฎ�คม ค.ศ. 2012 ไทยและกัมพูช�ได้ปรับกำ�ลังทห�รบ�งส่วน 

เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติต�มคำ�สั่งของศ�ลโลกดังกล่�ว 

 สำ�หรับกรณีคำ�ขอของกัมพูช�ให้ตีคว�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลโลก ปี ค.ศ. 1962 นั้น ในวันที่  

11 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 2013 ศ�ลโลกได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�กรณีก�รขอตีคว�มดังกล่�ว โดยสรุปได้ว่�  

ศ�ลได้กำ�หนดอ�ณ�เขตของชะง่อนผ�พระวิห�รท่ีให้ตกเป็นของกัมพูช�ไว้อย่�งชัดเจน โดยอ้�งอิง

ภมูปิระเทศในบรเิวณดงักล่�วไว้ในคำ�พพิ�กษ� ศ�ลไม่เหน็ว่�มคีว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องพจิ�รณ�ว่�คำ�พพิ�กษ� 

ปี พ.ศ. 2505 ได้ตดัสนิโดยมีผลผกูพนัเกีย่วกบัเส้นเขตแดนระหว่�งไทยกบักมัพชู�หรอืไม่ เน่ืองจ�กข้อพพิ�ท
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ในคดีเดิม เกี่ยวแต่เพียงอธิปไตยเหนือชะง่อนผ�พระวิห�รเท่�นั้น และศ�ลรับทร�บข้อโต้แย้งของไทย 

เกี่ยวกับคว�มย�กในก�รถ่�ยทอดเส้นของแผนที่ภ�คผนวก 1 ลงบนพื้นที่ โดยให้ทั้งสองฝ่�ยมีพันธะที่จะ

ต้องดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลโดยสุจริต (in good faith) ซึ่งพันธะดังกล่�วไม่อนุญ�ต

ให้ฝ่�ยใดดำ�เนินก�รได้โดยฝ่�ยเดียว (สุวันชัย 2557)

 ทั้งฝ่�ยไทยและฝ่�ยกัมพูช�ต่�งรู้สึกว่�มีบ�งส่วนในคำ�พิพ�กษ�ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

ของตน กล่�วคือ กัมพูช�ได้รับก�รยืนยันถึงอธิปไตยเหนือปร�ส�ทพระวิห�รและศ�ลได้กำ�หนดพ้ืนที่ 

ชะง่อนผ�พระวิห�รไว้อย่�งชัดเจน ในขณะที่ฝ่�ยไทยเห็นว่�ก�รสูญเสียปร�ส�ทพระวิห�รเป็นส่ิงที่ได้ 

ยอมรบัอยูแ่ล้ว แม้ชะง่อนผ�พระวหิ�รทีศ่�ลระบวุ่�เป็นของกมัพูช�นัน้จะแตกต่�งไปจ�กขอบเขตท่ีกำ�หนด

โดยมติคณะรัฐมนตรี 1962 ของไทย แต่ไทยก็พอใจที่ศ�ลมิได้ให้พื้นที่ทับซ้อน 4.6 ต�ร�งกิโลเมตรทั้งหมด

เป็นของกัมพชู� โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ศ�ลเหน็ว่� ภมูะเด่ืออยูน่อกพืน้ทีพ่พิ�ท และให้ก�รกำ�หนดเส้นเขตแดน

เป็นเรื่องที่ไทยและกัมพูช�ต้องกระทำ�ร่วมกัน รวมท้ังได้ระบุอย่�งชัดเจนว่� คำ�พิพ�กษ� ปี พ.ศ. 2505  

เก่ียวแต่เพยีงอธปิไตยเหนอืชะง่อนผ�พระวหิ�รเท่�นัน้ จึงไม่ปร�กฏว่�มีคว�มเคล่ือนไหวแสดงคว�มไม่พอใจ 

จ�กทั้งสองฝ่�ย ประกอบกับในรัฐบ�ลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไทยได้กลับไปมีคว�มสัมพันธ์อันดีกับกัมพูช�  

ก�รปะทะระหว่�งไทยกับกัมพูช�ในกรณีเข�พระวิห�รจึงสงบลงไป แต่ตร�บใดที่ยังไม่ส�ม�รถตกลงกัน 

ในเรื่องพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ต�ร�งกิโลเมตร ปัญห�นี้ก็ยังอ�จเป็นชนวนที่ทำ�ให้คว�มขัดแย้งประทุขึ้นม�อีก

เมื่อใดก็ได้

 

กรณีพื้นที่อ้ำงสิทธิทับซ้อนทำงทะเล และ MOU 2001

 ในเดือนเมษ�ยน ปี ค.ศ. 1958 ท่ีประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยท�งทะเลได้ตกลงกัน 

ในอนุสัญญ�เจนีว� (1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea) โดยมีอนุสัญญ�ย่อย  

4 ฉบบั ได้แก่ (1) อนสุญัญ�ว่�ด้วยทะเลอ�ณ�เขตและเขตต่อเนือ่ง (the Convention on the Territorial  

Sea and the Contiguous Zone, CTS) (2) อนุสัญญ�ว่�ด้วยทะเลหลวง (the Convention on the 

High Seas, CHS) (3) อนสุญัญ�ว่�ด้วยก�รประมงและก�รอนรุกัษ์สิง่ทีม่ชีวีติในทะเลหลวง (the Convention  

on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, CFCLR) และ (4) อนสุญัญ� 

ว่�ด้วยไหล่ทวีป (the Convention on the Continental Shelf, CCS) (United Nations 2014) ซึ่ง

อนุสัญญ�ว่�ด้วยไหล่ทวีปนั้นได้ให้สิทธิแก่รัฐที่มีอ�ณ�เขตติดทะเลในก�รประก�ศเขตไหล่ทวีปออกไป 

ขอบนอกของทะเลอ�ณ�เขตได้จนถึงแนวนำ้�ลึก 200 เมตร
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 ก�รตืน่ตวักบัคว�มสำ�คญัของทะเลมมี�กขึน้โดยเฉพ�ะหลงัจ�กทีอ่นุสญัญ�สหประช�ช�ตว่ิ�ด้วย

กฎหม�ยทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982: United Nation Convention on the Law of the Sea) 

ได้กำ�หนดขอบเขตของทะเลอ�ณ�เขต (Territorial Sea) เป็นไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลจ�กเส้นฐ�น ส่งผล 

ให้รัฐช�ยฝั่งมีอำ�น�จอธิปไตยเหนือพื้นที่ในทะเลม�กขึ้น รวมทั้งยังส�ม�รถใช้สิทธิอธิปไตยในก�รสำ�รวจ 

แสวงห�ประโยชน์ และจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตใินเขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะ (Exclusive Economic Zone, 

EEZ) ซึ่งมีพื้นที่ขย�ยออกจ�กทะเลอ�ณ�เขตออกไปอีก 188 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยได้สิทธิ

และอำ�น�จในก�รสำ�รวจ อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ทรัพย�กรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งในดินบนดินและ 

ห้วงนำ้�

 ต�มบทบัญญัติของอนุสัญญ�เจนีว� ค.ศ. 1958 ว่�ด้วยไหล่ทวีป รัฐช�ยฝั่งมีสิทธิประก�ศเขต

ไหล่ทวีปออกไปขอบนอกของทะเลอ�ณ�เขตได้จนถงึแนวนำ�้ลกึ 200 เมตร ซึง่อ่�วไทยมบีรเิวณทะเลหลวง 

จึงมีสถ�นภ�พใหม่ต�มอนุสัญญ�เจนีว� ค.ศ. 1958 ว่�ด้วยไหล่ทวีป เป็นไหล่ทวีป เพร�ะอ่�วไทย 

มีคว�มลึกสูงสุดเพียงประม�ณ 82 เมตรเท่�น้ัน รัฐช�ยฝั่งที่อยู่รอยอ่�วไทยท่ีมีส่วนเป็นเจ้�ของไหล่ทวีป 

ในอ่�วไทย คอื ไทย เวยีดน�ม กมัพชู� และม�เลเซีย จึงทำ�ให้เกดิปัญห�ก�รอ้�งสิทธเิขตไหล่ทวปีฝ่�ยเดียว

ของประเทศต่�งๆ อันมีผลให้เกิดพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนระหว่�งไทยกับเวียดน�มและกัมพูช�ประม�ณ 

32,000 ต�ร�งกิโลเมตร และไทยกับม�เลเซียประม�ณ 7,250 ต�ร�งกิโลเมตร

 ท้ังนี้ เนื่องจ�กท้ังไทยและกัมพูช�เป็นรัฐภ�คีในอนุสัญญ�เจนีว� ค.ศ. 1958 จึงมีข้อผูกพัน 

ที่จะต้องปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ดังกล่�วซึ่งบัญญัติไว้ว่� “ห�กไม่มีก�รตกลงกันหรือมีพฤติก�รณ์พิเศษ  

สำ�หรับไหล่ทวีปของรัฐช�ยฝั่งท่ีมีฝั่งทะเลอยู่ประชิดกัน ให้ใช้หลักระยะห่�งเท่�กัน (The principle of 

equidistance) จ�กจุดท่ีใกล้ที่สุดของเส้นฐ�นซึ่งใช้วัดคว�มกว้�งของทะเลอ�ณ�เขตของแต่ละรัฐ”  

(สุวันชัย แสงเอี่ยมสุข 2555) 

ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทำงทะเล

 ในปี ค.ศ. 1972 รัฐบ�ลน�ยพลลอน นอล ได้ประก�ศกำ�หนดเขตไหล่ทวีปของกัมพูช� 

ในอ่�วไทย ในปีถัดม� รัฐบ�ลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ประก�ศกำ�หนดเขตไหล่ทวีปของไทยเช่นกัน  

ก�รประก�ศอ้�งสทิธเิขตไหล่ทวปีของทัง้สองฝ่�ยในช่วงนีท้ำ�ให้เกดิพืน้ทีอ้่�งสทิธทิบัซ้อนท�งทะเลประม�ณ 

26,000 ต�ร�งกิโลเมตร (รูปภ�พท่ี 3.4) ซ่ึงก่อนหน้�ก�รประก�ศดังกล่�ว ทั้งไทยและกัมพูช�ก็ได ้

มีก�รเจรจ�เรื่องเขตแดนท�งทะเลม�ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 แต่ก็มิได้มีก�รตกลงกันแต่อย่�งใด และ 

ปัญห�พื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนไทย-กัมพูช�ก็ยังคงค้�งค�อยู่จนถึงปัจจุบัน 
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รูปภาพที่ 3.4 พื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเล ไทย-กัมพูช�ในอ่�วไทยจ�กก�รประก�ศอ้�งสิทธิ์ไหล่ทวีป
 ของประเทศทั้งสอง 
 

 ที่มา: Prescott and Schofield 2001, 9.

 เส้นเขตไหล่ทวปีทีก่มัพชู�อ้�งสทิธทิีเ่ก่ียวข้องกบัไทยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คอื ส่วนทีม่ฝ่ัีงทะเล

ประชิดกับไทยและส่วนที่มีฝั่งทะเลตรงข้�มกับไทย ในส่วนที่มีฝั่งทะเลประชิดกับไทย กัมพูช�ได้ล�กเส้น

เขตไหล่ทวีปจ�กตำ�แหน่งหลักเขตแดนที่ 73 ซึ่งเป็นหลักเขตแดนท�งบกไทย-กัมพูช�หลักสุดท้�ยที่ม�จด

ริมทะเล ตรงออกไปยังประม�ณกล�งขอบนอกด้�นตะวันออกของเก�ะกูด จ�กน้ันล�กเส้นเขตไหล่ทวีป

เริ่มต้นใหม่จ�กขอบนอกด้�นตะวันตกของเก�ะกูดออกไปในอ่�วไทยในทิศท�งเดียวกัน (ดูรูปภ�พที่ 3.4) 

ซึง่ไทยเห็นว่�ก�รล�กเส้นเขตไหล่ทวปีของกมัพชู�ในลกัษณะนีข้�ดหลกัวชิ�ก�รรองรบัและเป็นก�รละเมดิ
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อธิปไตยทะเลอ�ณ�เขตเก�ะกูดของไทย5 ในส่วนนี้ เส้นเขตไหล่ทวีปของไทยเป็นเส้นกึ่งกล�งระหว่�ง 

เก�ะกูดของไทยกับเก�ะกงของกัมพูช� ซึ่งยึดหลักระยะห่�งเท่�กัน (The principle of equidistance) 

ที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญ�เจนีว� ค.ศ. 1958 สำ�หรับก�รกำ�หนดเส้นเขตไหล่ทวีปในส่วนที่มีฝั่งทะเลตรงข้�ม

กบัไทย ถงึแม้กัมพชู�จะใช้เส้นมธัยะ (Median line) ต�มอนสุญัญ�เจนีว� แต่เส้นฐ�นตรงท่ีใช้วดัคว�มกว้�ง 

ของทะเลอ�ณ�เขตซึ่งใช้เป็นเส้นอ้�งอิงในก�รกำ�หนดเส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูช�นั้น ไม่เป็นไปต�ม

อนุสัญญ�เจนีว� เนื่องจ�กกัมพูช�ใช้หินกัสโรเวีย (Kusrovie) และหินคอนดอร์ (Condor) ซึ่งไม่ใช่เก�ะ 

แต่เป็นโขดหินที่โผล่พ้นนำ้�เฉพ�ะเมื่อนำ้�ทะเลลดและอยู่ห่�งจ�กฝั่งม�ก เป็นจุดฐ�นของเส้นฐ�นตรง  

(สุวันชัย 2555) ทำ�ให้เส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูช�ส่วนนี้ลำ้�ม�ท�งฝั่งไทยที่อยู่ตรงข้�มกันม�ก และทำ�ให้

พื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนไทย-กัมพูช�ในอ่�วไทยมีม�กเกินกว่�ที่ควรจะเป็น (คำ�นูณ 2557)

 ในปี ค.ศ. 1980 รฐับ�ลไทยและกมัพชู� ได้เปิดก�รเจรจ�ในก�รแก้ไขปัญห�เขตไหล่ทวปีทบัซ้อนกนั

ในอ่�วไทย ด้วยก�รใช้แนวท�งก�รแบ่งเขตแต่ไม่บรรลุผลสำ�เร็จ กระทั่งในปี ค.ศ. 1995 ได้เปิดเจรจ�กัน

อกีครัง้หนึง่ แต่กย็งัไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ดงักล่�วให้เป็นท่ียอมรบัทัง้สองฝ่�ยได้ มเีพยีงก�รตกลงทีจ่ะจดัตัง้ 

คณะกรรมก�รด้�นเทคนคิไทย-กมัพชู� (Joint Technical Committee, JTC) ในก�รศกึษ�ปัญห�ร่วมกนั 

ด้วยเหตทุีท่ัง้สองประเทศยงัตกลงกนัไม่ได้ว่�พืน้ทีส่่วนไหนเป็นของประเทศใด จงึยงัไม่ส�ม�รถนำ�ก๊�ซธรรมช�ติ 

ในอ่�วไทยในส่วนพื้นท่ีอ้�งสิทธิทับซ้อนน้ีขึ้นม�ใช้ได้ ถึงแม้ทั้งไทยและกัมพูช�ต่�งได้ให้สัมปท�น 

บริษัทนำ้�มันไปม�กแล้วก็ต�ม6

 จนม�ถงึในสมยัรฐับ�ลพนัตำ�รวจโททกัษณิ ชนิวตัร ทัง้สองฝ่�ยได้มกี�รลงน�มรบัรองบนัทกึคว�มเข้�ใจ 

ไทย–กัมพชู� ว่�ด้วยพ้ืนทีอ้่�งสิทธทิบัซ้อนท�งทะเลในไหล่ทวปี (The Memorandum of Understanding  

between the Royal Thai Government and the Royal Government of Cambodia regarding 

the Area of their Overlapping Maritime Claims to the Continental Shelf หรือที่เรียกกันว่� 

MOU 2001) เมื่อวันที่ 8 มิถุน�ยน ค.ศ. 2001 ซึ่งมีใจคว�มสำ�คัญดังนี้

5 เนื่องจ�กเก�ะกูดของไทยมีลักษณะเป็นเก�ะ ซึ่งอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ค.ศ. 1982 ระบุไว้ว่� 
 มีเขตท�งทะเลเหมือนผืนแผ่นดิน
6 แปลงสัมปท�นปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูช� เฉพ�ะในฝั่งประเทศไทย ประกอบด้วย แปลงสัมปท�น 5, 6  
 ของบริษัท Thailand Block 5&6 (Thailand Block 5&6 LLC), แปลงสัมปท�น 7, 8, 9 ของบริษัทบริติช แก๊ส  
 เอเชีย อิงก์ (British Gas Asia Inc.) แปลงสัมปท�น 10, 11 ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต  
 แปลงสัมปท�น 13 และพื้นที่ 12 (A) และ 12 (B) ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต และแปลงสัมปท�น  
 G9/43 ของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ในส่วนของพื้นที่แปลงสัมปท�นของกัมพูช� รัฐบ�ลกัมพูช�ได้อนุมัต ิ
 ให้บริษัทเชฟรอน โอเวอร์ซีส์ ปิโตรเลียม แคมโบเดียลิมิเต็ด จ�กสหรัฐ ในสัมปท�นแปลง A บริษัทโตต�ลออยล์  
 จ�กฝรั่งเศส ในสัมปท�นแปลง Block 3 และบริษัทเอ็มโออีซีโอ จ�กญี่ปุ่น ใน Block 4 ซ่ึง ทับซ้อนกับก�รให ้
 แปลงสัมปท�นของรัฐบ�ลไทย (ประช�ช�ติธุรกิจออนไลน์ 5 กันย�ยน 2557)



352 “เพื่อนบ้าน” พลวัตเชิงอ�านาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 1. เป็นบันทึกคว�มเข้�ใจที่กำ�หนดกรอบและกลไกในก�รเจรจ�เพื่อห�ข้อสรุปเรื่องก�รปักปัน
เขตแดนท�งทะเลในพืน้ทีอ้่�งสทิธทิบัซ้อนส่วนบนทีอ่ยูเ่หนอืเส้นละติจูด 11 องศ�เหนอื โดยมพ้ืีนทีป่ระม�ณ 
10,000 ต�ร�งกิโลเมตร หรือ “พื้นที่ทับซ้อนส่วนบน” (พื้นที่สีเท�ในรูปภ�พที่ 3.5)
 2. บันทึกคว�มเข้�ใจเรื่องก�รพัฒน�ร่วมทรัพย�กรปิโตรเลียมสำ�หรับพ้ืนท่ีอ้�งสิทธิทับซ้อน 
ส่วนที่อยู่ใต้เส้นละติจูด 11 องศ�เหนือ ในลักษณะพื้นที่พัฒน�ร่วม (Joint Development Area, JDA) 
โดยมีพื้นที่ประม�ณ 16,000 ต�ร�งกิโลเมตร และถูกเรียกกันว่� “พื้นที่ทับซ้อนส่วนล่�ง”

 โดยต้องดำ�เนินก�รทั้งสองเรื่องในลักษณะท่ีไม่แบ่งแยกออกจ�กกัน (indivisible package)  
โดยคณะกรรมก�รร่วมด้�นเทคนิคจะเป็นหน่วยง�นท่ีดำ�เนินก�รพิจ�รณ�และเจรจ�ร่วมกันในเร่ืองนี้  
ทั้งไทยและกัมพูช�ได้ตกลงกันว�่ทัง้บันทึกคว�มเข้�ใจ 2001และก�รดำ�เนนิก�รที่เกี่ยวข้องทัง้หมดจะต้อง
ไม่กระทบต่อก�รอ้�งสิทธิท�งทะเลของแต่ละฝ่�ย (สุวันชัย 2555)

รปูภาพที ่3.5 แผนทีแ่นบท้�ย MOU 2001 ทีก่ระทรวงก�รต่�งประเทศใช้ประกอบก�รยนืยนัว่�เก�ะกดูอยูใ่นอธปิไตยของไทย 

 ที่มา: Ministry of Foreign Affairs 2001.
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 บันทึกคว�มเข้�ใจไทย-กัมพูช�ฉบับนี้ นับเป็นคว�มก้�วหน้�ของคว�มพย�ย�มแก้ไขปัญห� 

คว�มขัดแย้งเรื่องไหล่ทวีป เนื่องจ�กรัฐบ�ลพันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ใช้ยุทธศ�สตร์ห�ผลประโยชน์

ร่วมกันในก�รเจรจ� (integrative negotiation) มใิช่ก�รขดีเส้นแบ่งเขตแดน (distributive negotiation) 

โดยก�รเจรจ�ในลกัษณะแรกทำ�ให้ท้ังสองฝ่�ยเหน็ประโยชน์ของก�รเจรจ�และห�ข้อตกลงเพือ่รบัผลประโยชน์ 

ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ก�รเจรจ�ในลักษณะที่สองเป็นเสมือนก�รแบ่งช้ินเค้ก ที่อ�จมีฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง 

รูส้กึเสยีผลประโยชน์ ดงันัน้ บันทกึคว�มเข้�ใจนีไ้ด้รบัก�รสนบัสนนุจ�กกระทรวงก�รต่�งประเทศของไทย

ว่�จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยหล�ยประก�ร ได้แก่ 

 1. ก�รจดัตัง้คณะกรรมก�รร่วมท�งด้�นเทคนคิ มอีำ�น�จหน้�ทีเ่จรจ�เพือ่ยกร่�งคว�มตกลงเกีย่วกบั 

ก�รสำ�รวจขดุเจ�ะทรพัย�กรธรรมช�ต ิ(นำ�้มนัและก๊�ซ) ในเขตพืน้ทีพ่ฒัน�ร่วม และยกร่�งคว�มตกลงเกีย่วกบั 

ก�รปักปันเส้นเขตทะเล ทัง้นี ้ก�รมคีณะกรรมก�รร่วมท�งด้�นเทคนคิจะทำ�ให้ฝ่�ยไทยทร�บถึงจุดยนืต่�งๆ 

ของฝ่�ยกัมพูช�อย่�งชัดเจน ทั้งด้�นกฎหม�ยและก�รแบ่งผลประโยชน์เหนือนำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติ  

เพื่อให้ผู ้เชี่ยวช�ญฝ่�ยไทยทุกหน่วยง�นร่วมกันวิเคร�ะห์อย่�งลึกซึ้งถึงแนวท�งร่วมมือระหว่�งกัน 

อย่�งเหม�ะสม

 2. บันทึกคว�มเข้�ใจฯ 2001 ช่วยลดคว�มสุม่เสีย่งด้�นคว�มขดัแย้งผลประโยชน์ในพืน้ทีท่บัซ้อน

ท�งทะเล และลดผลกระทบด้�นสมัพนัธภ�พระหว่�งทัง้สองประเทศ เพร�ะจะเป็นก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกนั

อย่�งสันติวิธี

 3. บันทึกคว�มเข้�ใจฯ 2001 แม้ยังไม่มีผลผูกพันทั้งสองประเทศเกี่ยวกับเส้นเขตท�งทะเล  

แต่อย่�งน้อยที่สุด ก็ถือเป็นหลักแสดงให้เห็นว่� รัฐบ�ลกัมพูช�ยอมรับอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษรว่�  

ไทยมีอธิปไตยเหนือเก�ะกูดและยังยอมรับอธิปไตยของไทยเหนือทะเลอ�ณ�เขตรอบๆ เก�ะกูดอีกด้วย

 4. บันทึกคว�มเข้�ใจฯ 2001 ฉบับนี้ยังมีสถ�นะเป็นสนธิสัญญ�ต�มอนุสัญญ�กรุงเวียนน�  

ว่�ด้วยกฎหม�ยสนธิสัญญ� ค.ศ. 1969 และนับเป็นคว�มสำ�เร็จของรัฐบ�ลไทยที่ส�ม�รถเจรจ�ให้รัฐบ�ล

กัมพูช�ยอมรับอย่�งเป็นท�งก�รและเป็นล�ยลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก

 5. บันทึกคว�มเข้�ใจฯ 2001 ยังนำ�ไปสู่ก�รเจรจ�แนวท�งก�รพัฒน�ร่วมกันและก�รแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ในทรัพย�กรปิโตรเลียมเหนือพ้ืนที่พัฒน�ร่วม ห�กเจรจ�ได้ข้อยุติโดยเร็ว ฝ่�ยไทยจะได้รับ 

ผลประโยชน์อย่�งม�ก เน่ืองจ�กไทยมีคว�มต้องก�รด้�นพลังง�นและปริม�ณพลังง�นสำ�รอง อีกท้ังยังมี

คว�มพร้อมด้�นก�รลงทุนก�รสำ�รวจขุดเจ�ะปิโตรเลียม มีบริษัทสำ�รวจและผลิตเป็นของตนเองอีกด้วย  

(สุรเกียรติ เสถียรไทย อ้�งถึงใน มติชน 3 กันย�ยน 2554)

 ขณะเดียวกัน ได้มีเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รลงน�ม MOU 2001 ว่� ทำ�ให้ไทยเสียเปรียบ 

ในก�รเจรจ�เรือ่งก�รแบ่งปันผลประโยชน์ในพืน้ทีอ้่�งสทิธทิบัซ้อนท�งทะเล โดยเหน็ว่�รฐับ�ลไม่ควรเจรจ�
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กับกัมพูช�เพื่อแสวงห�ประโยชน์ด้�นปิโตรเลียมก่อนท่ีจะแก้ไขเร่ืองเส้นไหล่ทวีปท่ีกัมพูช�อ้�งสิทธ ิ

อย่�งไม่ถูกต้องเสียก่อน (คำ�นูณ. 2557; สุวันชัย 2555) ก�รที่โฆษกกระทรวงต่�งประเทศกล่�วยืนยันว่� 

MOU 2001 ระบอุย�่งชัดเจนว่�เก�ะกูดอยูภ่�ยใตอ้ธปิไตยของไทย ซึ่งกัมพูช�ได้ยอมรบัและไม่เคยคดัค้�น

ข้อเท็จจรงินี ้ดงัสะท้อนอยูใ่น “แผนทีแ่นบท้�ยบนัทกึคว�มเข้�ใจฯ ปี พ.ศ. 2544” ทีแ่สดงว่�เส้นไหล่ทวปี

ของกัมพูช�ไม่ได้ขีดข้�มเก�ะกูด ห�กแต่เขียนอ้อมเก�ะกูดลงไปท�งใต้ (รูปภ�พที่ 3.5) (Ministry of  

Foreign Affairs 2001) เป็นก�รยอมรับก�รกำ�หนดเส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูช�ที่หล�ยฝ่�ย 

เห็นว่�ข�ดหลักวิช�ก�รรองรับและเป็นก�รละเมิดอธิปไตยทะเลอ�ณ�เขตเก�ะกูดของไทย และ 

กรอบก�รเจรจ�ที่ระบุใน MOU 2001 ทำ�ให้กัมพูช�ไม่ต้องปรับเส้นเขตไหล่ทวีปที่ได้อ้�งสิทธิในพื้นท่ี 

ทับซ้อนส่วนล่�งให้เป็นไปต�มหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศ นอกจ�กนั้น ก�รผูกประเด็นก�รเจรจ�ให ้

พ้ืนที่ทับซ้อนท้ังสองส่วนแยกจ�กกันมิได้นั้นเอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูช� (สุวันชัย 2555) เป็นเหตุให ้

มีก�รโต้แย้งถึงคว�มเหม�ะสมที่ไทยได้ลงน�ม MOU 2001 ซึ่งหล�ยฝ่�ยเห็นว่�ทำ�ให้ไทยเป็นฝ่�ย 

 เสียประโยชน์

 ไทยและกัมพูช�ได้มีก�รเจรจ�และดำ�เนินก�รต�ม MOU 2001 ตั้งแต่หลังก�รลงน�มรับรอง 

เมื่อปี ค.ศ. 2001 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ส�ม�รถมีคว�มตกลงใดๆ ที่นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ร่วมได้ ในวันที่  

10 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 2009 คณะรัฐมนตรีในรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ได้มีมติเห็นชอบในหลักก�ร 

ให้ยกเลกิ MOU 2001 และให้นำ�เรือ่งเสนอต่อรฐัสภ�เพือ่ขอคว�มเห็นชอบ โดยให้กระทรวงก�รต่�งประเทศ

พิจ�รณ�ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งรอบคอบ โดยให้เหตุผลในก�รยกเลิกว่� เนื่องจ�กรัฐบ�ลกัมพูช� 

แต่งตั้งพันตำ�รวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษ�ด้�นเศรษฐกิจ และที่ปรึกษ�ส่วนตัวของน�ยกรัฐมนตรี

กัมพูช� รัฐบ�ลจึงเกรงว่�จะเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ (conflict of interest) และฝ่�ยกัมพูช� 

จะมขี้อมูลและท่�ทกี�รเจรจ�ของฝ่�ยไทย นอกจ�กนัน้ รัฐบ�ลอภสิิทธิ์ เวชช�ชีวะ ไดเ้รียกเอกอัครร�ชทูต

ไทยประจำ�กัมพูช�กลับประเทศ เพื่อประท้วงก�รที่รัฐบ�ลกัมพูช�ปฏิเสธไม่ส่งตัวพันตำ�รวจโททักษิณ  

กลบัประเทศไทยต�มคำ�ร้องขอของรฐับ�ลไทย ก�รตดัสนิใจและก�รดำ�เนนินโยบ�ยก�รต่�งประเทศต่�งๆ 

ในช่วงรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสภ�พก�รเมืองภ�ยในประเทศไทย 

ที่มีต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รต่�งประเทศทั้งของฝ่�ยไทยและฝ่�ยกัมพูช� ซึ่งส่งผลต่อคว�มสัมพันธ ์

ระหว่�งประเทศและเป็นอุปสรรคต่อคว�มร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสอง 

 ก่อนท่ีจะมกี�รดำ�เนนิก�รใดๆ ในก�รยกเลกิ MOU 2001 ในก�รเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร 

ในเดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 2011 ปร�กฏว่�พรรคเพือ่ไทยได้ ส.ส. 265 คน ส่วนพรรคประช�ธปัิตย์ได้ 159 คน  

(มตชิน 5 กรกฎ�คม 2554) ทำ�ให้พรรคเพือ่ไทยเป็นผูจ้ดัตัง้รฐับ�ลและยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ได้เข้�รบัตำ�แหน่ง

น�ยกรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่5 สงิห�คม ค.ศ. 2011 รฐับ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของยิง่ลกัษณ์ไม่ได้มนีโยบ�ยทีจ่ะตรวจสอบ 
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หรือยกเลิก MOU 2001 ซึ่งพันตำ�รวจโททักษิณได้ลงน�มไว้ แต่ได้เร่งเจรจ�กับกัมพูช�เพื่อร่วมกันพัฒน�

แหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนดังกล่�ว เมื่อวันที่ 3 ตุล�คม ค.ศ. 2011 ที่ประชุมกระทรวง 

ก�รต่�งประเทศทีม่สีรุพงศ์ โตวจิกัษณ์ชยักลุ เป็นประธ�น ได้มีคว�มเห็นว่� หลกัก�รของ MOU 2011 ยงัม ี

ประโยชน์อยู่และจะเสนอเรือ่งนีใ้ห้คณะรฐัมนตรีพจิ�รณ� ในเดอืนธนัว�คม ค.ศ. 2011 สรุพงศ์ โตวจิกัษณ์ชยักลุ  

และพชิยั นรพิทะพนัธ์ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงพลงัง�น ได้เดินท�งไปเยือนกมัพชู�เพือ่เจรจ�เร่ืองก�รแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ในพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเลต�ม MOU 2001 ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่�ย 

เหน็ด้วยว่�ควรเร่งรดัก�รเจรจ� แต่ก�รเจรจ�นัน้ไม่ได้รบัก�รสนบัสนนุจ�กประช�ชนส่วนหนึง่ในประเทศไทย  

ที่มองว่�ไทยจะเสียเปรียบอย่�งม�ก อีกทั้งยังมีคว�มระแวงเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนของนักก�รเมือง 

ของทั้งสองประเทศ

 ก�รรฐัประห�รในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2014 ทำ�ให้คว�มพย�ย�มดำ�เนนิก�รต�ม MOU 2001 

ไม่ประสบผลอีกครั้ง อย่�งไรก็ต�ม คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐบ�ลทั้งสองประเทศที่เป็นปกติและ 

ก�รแสดงคว�มประสงค์ของฝ่�ยไทยท่ีจะเห็นคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึน โดยเน้นไปยัง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ช�ยแดน (ประช�ไท 30 ตุล�คม ค.ศ. 2014) ในคว�มสัมพันธ์ที่ดี โอก�สที่จะ 

แก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเลไทย-กัมพูช�ย่อมจะมีสูงขึ้น อันจะทำ�ให้โอก�ส 

ในก�รนำ�ทรัพย�กรธรรมช�ติท�งทะเลขึ้นม�พัฒน�ให้เกิดประโยชน์แก่ประช�ชนของประเทศท้ังสอง 

สูงขึ้นด้วย ดังเช่นในกรณีท่ีไทยกับม�เลเซียส�ม�รถตกลงปัญห�พื้นที่อ ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเล 

ไทย-ม�เลเซีย ได้เรียบร้อยก่อนที่จะกำ�หนดเป็นพื้นท่ีพัฒน�ร่วมไทย-ม�เลเซีย จนส�ม�รถแบ่งปัน 

ผลประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติในพื้นที่ได้เป็นผลสำ�เร็จ สำ�หรับกรณีก�รพัฒน�เพื่อผลประโยชน์ 

ร่วมกันระหว่�งไทยและกัมพูช�ในเรื่องนี้ ถึงแม้คว�มขัดแย้งในท�งก�รเมืองจะส่งผลให้ก�รดำ�เนิน

ยุทธศ�สตร์ห�ผลประโยชน์ร่วมกันในก�รเจรจ� ที่เริ่มต้นในรัฐบ�ลพันตำ�รวจโททักษิณ ไม่ส�ม�รถบรรลุ

เป้�หม�ยได้ แม้เวล�ได้ผ่�นม�น�นกว่� 1 ทศวรรษแล้ว แต่อุปสรรคพ้ืนฐ�นที่สำ�คัญยิ่งในก�รเจรจ� 

แบ่งปันผลประโยชน์จ�กก�รพัฒน�ร่วมก็คือ ปัญห�คว�มขัดแย้งเรื่องพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนไทย-กัมพูช�  

ที่ยังห�ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่�ยไม่ได้ อันเป็นสิ่งที่ต้องได้รับก�รแก้ไข



บทสรุป

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช�มีวิวัฒน�ก�ร พลวัต และลักษณะท่ีน่�สนใจอย่�งยิ่ง 

ประวัติศ�สตร์ โครงสร้�งท�งก�รเมือง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้นำ�ประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน  

ปัจจัยภ�ยในทั้งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ต่�งมีอิทธิพลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศทั้งสอง 

ก�รวิเคร�ะห์ด้วยทฤษฎีหรือกรอบคว�มคิดด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศโดยทฤษฎีเดียวหรือ 

กรอบคว�มคิดเดียว จึงไม่เพียงพอที่จะสร้�งคว�มเข้�ใจหรือค�ดคะเนถึงแนวโน้มคว�มสัมพันธ์ในอน�คต 

 ทฤษฎีเสรีนิยมนั้น เน้นให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของคว�มเป็นประช�ธิปไตย คว�มร่วมมือ 

ระหว่�งประเทศ องค์ก�รระหว่�งประเทศ และก�รค้�ระหว่�งประเทศ โดยนักคิดฝ่�ยเสรีนิยมมองว่� 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศท�งท่ีดีเมื่อรัฐบ�ลของท้ังสองประเทศม�จ�ก 

ก�รเลือกตั้งภ�ยใต้ระบอบประช�ธิปไตย มีแนวคว�มคิดท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคงสอดคล้องกัน และ 

มีผลประโยชน์ร่วมกันท�งเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อใดที่เง่ือนไขเหล่�นี้ไม่ครบถ้วน คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

ทั้งสองประเทศจะมีแนวโน้มที่จะถดถอยลง 

 ทฤษฎีนี้ส�ม�รถใช้อธิบ�ยคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งทั้งสองประเทศในช่วงรัฐบ�ลฮุน เซนกับ

รฐับ�ลพันตำ�รวจโททักษณิ ชนิวตัร และรฐับ�ลยิง่ลกัษณ์ ทีผ่่�นก�รเลอืกต้ังทัง้คู่ มแีนวคว�มคดิท�งก�รเมอืง  

คว�มมั่นคงสอดคล้องกัน และก�รแสวงห�ผลประโยชน์ร ่วมกันท�งเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน  

(ทั้งในประเด็นเข�พระวิห�ร และพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเล) อีกท้ังยังส�ม�รถอธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ 

ที่เลวลงในช่วงรัฐบ�ลฮุน เซน กับรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ซ่ึงถึงแม้จะม�จ�กระบบรัฐสภ� แต่ก็ไม่ได้ 

เป็นพรรคที่ได้เสียงข้�งม�กจ�กก�รเลือกตั้ง แม้รัฐบ�ลอภิสิทธิ์ จะมีคว�มต้องก�รที่จะส�นต่อก�รพัฒน�

เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (ก�รพัฒน�ร่วมในพื้นที่อ้�งสิทธิทับซ้อนท�งทะเล) แต่ก็ไม่เป็นผล เพร�ะมีแนว 

คว�มคดิท�งก�รเมืองและคว�มมัน่คงทีไ่ม่สอดคล้องกนั รวมทัง้อภสิทิธิเ์ป็นฝ่�ยตรงข้�มกบัพันตำ�รวจโททกัษณิ  

ซึง่เป็นผูร้เิริม่แนวท�งก�รพัฒน�ทีม่ผีลประโยชน์ท�งเศรษฐกจิร่วมกนักบักมัพชู� ทัง้ยงัมคีว�มสมัพันธ์อนัดี 

กับฮุน เซน ในท�งส่วนตัว คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองภ�ยในของประเทศไทยดูจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้

คว�มสัมพันธ์ไทย-กัมพูช�ในขณะนั้นเลวร้�ยลงอย่�งม�ก

 ทฤษฎีเสรนียิมยงัส�ม�รถอธิบ�ยบ�งส่วนในคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งไทยและกมัพชู�ในช่วงรฐับ�ล

เจ้�นโรดม รณฤทธิ์ และฮุน เซน ซึ่งตรงกับสมัยรัฐบ�ลชวน หลีกภัย 1 และรัฐบ�ลบรรห�ร ศิลปอ�ช� และ

รัฐบ�ลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งรัฐบ�ลของท้ังสองประเทศม�จ�กก�รเลือกตั้ง มีระดับคว�มเป็น
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ประช�ธิปไตยที่ใกล้เคียงกัน แม้คว�มสัมพันธ์จะยังไม่อยู่ในระดับแน่นแฟ้น แต่ก็อยู่ในระดับดี เร่ิมม ี

คว�มสัมพันธ์ระดับทวิภ�คีท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจและคว�มมั่นคง ในช่วงรัฐบ�ลชวลิต ยงใจยุทธ ซ่ึง 

มีคว�มสัมพันธ์อันดีกับคนสำ�คัญในกัมพูช� ได้มีคว�มพย�ย�มแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยเฉพ�ะปัญห�เร่ือง

พรมแดน อย่�งเป็นรูปธรรม ส่วนในช่วงรัฐบ�ลฮุน เซน ที่ตรงกับรัฐบ�ลชวน หลีกภัย 2 นั้น รัฐบ�ลฮุน เซน 

ถึงแม้จะม�จ�กก�รเลือกตั้ง แต่สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองยังไม่ค่อยเป็นประช�ธิปไตย ตรงข้�มกับรัฐบ�ล

ชวน หลีกภัย 2 ที่ม�จ�กระบบรัฐสภ�และมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยสูง จึงนับว่�มีคว�มแตกต่�งในระดับ

คว�มเป็นประช�ธิปไตย แต่ท้ังสองฝ่�ยมคีว�มต้องก�รทีส่อดคล้องกนัในอันทีจ่ะขย�ยคว�มร่วมมอืท�งก�รค้� 

และคว�มมั่นคงร่วมกัน ท้ังในระดับภูมิภ�คและระดับทวิภ�คี จึงพบว่�มีก�รพัฒน�กลไกคว�มร่วมมือ 

ที่สำ�คัญเกิดขึ้นในช่วงนี้ แม้ยังไม่มีคว�มพย�ย�มท่ีจะแสวงห�ผลประโยชน์ร่วมกันท�งเศรษฐกิจ 

ในระดับรัฐบ�ลอย่�งชัดเจน แต่คว�มสัมพันธ์ท�งก�รต่�งประเทศอยู่ในระดับดี ไทยได้สนับสนุนกัมพูช� 

ให้มีบทบ�ทในภมูภิ�คม�กขึน้ (ก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชกิอ�เซยีน ในปี ค.ศ. 1999) และมคีว�มพย�ย�มแก้ไข

ข้อขัดแย้ง โดยเฉพ�ะปัญห�พรมแดนที่มีอยู่อย่�งชัดเจนขึ้นด้วย 

 อย่�งไรก็ต�ม ทฤษฎีเสรีนิยมไม่ส�ม�รถอธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช�ในหล�ย

ช่วงสมัย เช่น 

 1. ช่วงรัฐบ�ลเฮง สัมรนิ และฮนุเซน ท่ีมเีวยีดน�มหนนุหลงั และประเทศยงัมคีว�มขัดแย้งภ�ยในสูง  

ซึ่งตรงกับรัฐบ�ลพลเอกช�ติช�ย ชุณหะวัณ ซึ่งม�จ�กก�รเลือกตั้งและก�รเมืองดูมีเสถียรภ�พหลังรัฐบ�ล

พลเอกเปรม ตณิสลู�นนท์ แม้ระดบัคว�มเป็นประช�ธปิไตยแตกต่�งกนัม�ก แต่ด้วยนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ 

ทีช่ดัเจนของพลเอกช�ตชิ�ย ถึงแม้สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศทำ�ให้กมัพชู�ยงัไม่อยูใ่นสถ�นะท่ีจะแสวงห�

ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจร่วมกันกับไทย แต่ก็ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองประเทศอยู่ในระดับดี 

 2. ช่วงรัฐบ�ลอ�นันท์ ปันย�รชุน ซึ่งม�จ�กก�รทำ�รัฐประห�ร แต่ตัวรัฐบ�ลเองไม่ได้มีลักษณะ

เป็นเผด็จก�ร สังคมมีลักษณะเป็นประช�ธิปไตยในระดับหนึ่ง ตรงกับกัมพูช�ในช่วงที่มีข้อตกลงสันติภ�พ

ป�รีส 1991 ท่ียุติก�รสู้รบระหว่�งเวียดน�มกับกองกำ�ลังต่�งๆ ของกัมพูช� แต่กัมพูช�ยังอยู่ใต้อิทธิพล 

ของเวียดน�ม นับว่�ทั้งสองประเทศมีระดับคว�มเป็นประช�ธิปไตยที่แตกต่�งกัน แต่คว�มสัมพันธ์ 

ระหว่�งสองประเทศเป็นไปในระดับกล�งๆ ไม่มีคว�มขัดแย้งกัน คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันเป็นลักษณะ 

ผ่�นองค์ก�รระหว่�งประเทศม�กกว่�จะเป็นคว�มสัมพันธ์กันโดยตรง เช่นในช่วงของรัฐบ�ลช�ติช�ย

 3. ช่วงรัฐบ�ลฮนุ เซน ซ่ึงม�จ�กก�รเลอืกตัง้ (แม้จะมคีว�มไม่โปร่งใสและสร้�งให้เกดิคว�มขดัแย้ง 

ท�งก�รเมือง) กับรัฐบ�ลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� ซึ่งม�จ�กก�รทำ�รัฐประห�รโดยตรง ก�รปกครอง 

มีลักษณะเป็นเผด็จก�ร นับว่�มีแนวคว�มคิดท�งก�รเมืองที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งเป็นรัฐบ�ลที่ม�จ�กก�ร 

ล้มรัฐบ�ลยิ่งลักษณ์ ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์อันดีกับรัฐบ�ลฮุน เซน จึงน่�ท่ีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองประเทศ 
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จะเลวร้�ยลง แต่อย่�งน้อยในชั่วระยะเวล� 1 ปีท่ีพลเอกประยุทธ์อยู่ในอำ�น�จ คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

สองประเทศยังคงอยู่ในระดับดี ท้ังด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง และมีแนวโน้มที่คว�มสัมพันธ์ท�งด้�น

เศรษฐกิจจะได้รับก�รพัฒน�ให้ดีขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรม 

 ทฤษฎสีจันยิมมองว่�คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศดำ�เนนิไปโดยปร�ศจ�กคว�มไว้เนือ้เชือ่ใจกนั 

รัฐมีหน้�ที่รักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งรัฐ โดยสร้�งคว�มแข็งแกร่งเพื่อป้องกันก�รรุกร�นจ�กศัตรู และ

ประเทศที่อยู่ติดกันมแีนวโน้มที่จะมีคว�มขัดแย้งกนัสูงเนื่องจ�กมเีขตแดนติดต่อกัน และมีคว�มน่�จะเป็น

ที่จะเกิดสงคร�มก�รสู ้รบ เนื่องจ�กส�ม�รถขับเคลื่อนกองกำ�ลังทห�รได้สะดวกรวดเร็ว ทฤษฎีนี ้

ส�ม�รถอธบิ�ยคว�มขัดแย้งระหว่�งสองประเทศได้เป็นอย่�งดี คว�มขดัแย้งท�งด้�นคว�มมัน่คงจ�กปัญห�

พรมแดน โดยเฉพ�ะกรณีเข�พระวิห�ร ม�จ�กคว�มไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทั้งในระดับรัฐบ�ลหล�ยรัฐบ�ล และ

ในหมูป่ระช�ชนของทัง้สองประเทศ ซึง่โดยคว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคลแล้วมคีว�มเป็นมติรกัน โดยจะเหน็ได้จ�ก 

คว�มสัมพันธ์ท�งช�ติพันธุ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมทั้งก�รติดต่อค้�ข�ยกันระหว่�งประช�ชน 

ของสองประเทศในพืน้ทีช่�ยแดน แต่กอ็�จถูกนกัก�รเมอืงของทัง้สองประเทศกระตุน้คว�มรู้สกึไม่เป็นมติรนี ้

ให้ประทุขึ้นเป็นคว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศได้โดยง่�ย คว�มไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้ถูกปลูกฝัง 

กันม�อย่�งย�วน�นด้วยประวตัคิว�มสมัพนัธ์ทีเ่ป็นศตัรูกันในหล�ยๆ ช่วงในอดตี และด้วยเจตน�ทีจ่ะปลกู

ฝังคว�มรักช�ติโดยก�รหล่อเลี้ยงคว�มเกลียดชังและคว�มไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ  

ม�จนถึงปัจจุบันโดยผู้นำ�สังคมในท้ังสองประเทศ ส่วนอุปสรรคในก�รพัฒน�คว�มร่วมมือระหว่�งกัน 

ท�งด้�นเศรษฐกิจก็มีร�กฐ�นม�จ�กคว�มไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและหว�ดระแวงว่�จะถูกเอ�เปรียบจ�กอีก

ประเทศหนึ่ง รวมท้ังคว�มหว�ดระแวงที่มีต่อนักก�รเมืองของตนเองว่�จะยอมเสียเปรียบประเทศ 

ที่ประช�ชนมีคว�มรู้สึกไม่เป็นมิตรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และเป็นคว�มจริงอย่�งยิ่งที่ก�รมีพรมแดน

ตดิต่อกันเป็นระยะท�งเกอืบ 800 กโิลเมตรจะนำ�ไปสูก่�รกระทบกระทัง่กนัได้โดยง่�ย ซึง่ได้ปร�กฏขึน้แล้ว

หล�ยคร้ัง แต่ด้วยเหตุเดียวกันนี้ ก�รปะทะกันด้วยกำ�ลังจะเกิดคว�มเสียห�ยกับประช�ชนท้ังสองฝ่�ย  

ทำ�ให้โดยทั่วไปแล้วคว�มรุนแรงของก�รปะทะจะถูกจำ�กัดให้อยู่ในระดับตำ่�

 ก�รทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 1 ได้หยิบยกกรอบคว�มคิดที่สำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อ 

ก�รวิเคร�ะห์เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและกัมพูช� โดยนักวิช�ก�รส่วนใหญ ่

มองว่�ก�รเมอืงภ�ยใน อนัหม�ยถงึ ผูน้ำ�ท�งก�รเมอืงและคว�มมเีสถยีรภ�พท�งก�รเมอืง ส่งผลต่อคว�มสมัพันธ์ 

ระหว่�งประเทศ กล่�วคือ สำ�หรับประเทศที่ในอดีตเคยมีคว�มขัดแย้งและประช�ชนมีคว�มเกลียดชังกัน 

คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศจะเลวลงกต่็อเมือ่รฐับ�ลฝ่�ยหนึง่นำ�ปัจจยัเชงิลบเหล่�นีม้�ใช้สร้�งคว�มชอบธรรม 

และสร้�งฐ�นคะแนนเสยีงให้แก่ฝ่�ยตน โดยทีร่ฐับ�ลอกีฝ่�ยไม่ได้มแีนวคว�มคดิเดยีวกนัหรอืมผีลประโยชน์

ร่วมกัน (Deth 2014)
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 นักวิช�ก�รท�งก�รเมืองหล�ยท่�น มีคว�มเห็นว่�คว�มขัดแย้งในกรณีเข�พระวิห�รและ 

ปัญห�พรมแดนถูกนำ�ม�ใช้ในก�รสร้�งฐ�นคะแนนเสียงให้กับนักก�รเมืองทั้งสองประเทศ ก�รเน้นยำ้� 

เรื่องก�รสูญเสียดินแดน เป็นส่วนหนึ่งของก�รสร้�งอัตลักษณ์ของคนในรัฐและก�รสร้�งคว�มชอบธรรม 

ให้กับนโยบ�ยต่�งๆ ของรัฐบ�ล (นิธ ิเอยีวศรวีงศ์ อ้�งถงึใน Jory 2011) ในกมัพชู� ก�รนำ�ปร�ส�ทพระวิห�ร 

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นผลสำ�เร็จ และคว�มขัดแย้งต�มแนวช�ยแดนไทย-กัมพูช�ท่ีปะทุข้ึนก่อน 

ก�รเลือกตั้งปี ค.ศ. 2008 ได้ถูกตีคว�มว่�เป็นก�รเรียกคะแนนเสียงให้พรรคประช�ชนกัมพูช�ของฮุน เซน 

(ช�ญวิทย์ 2556, Hughes 2009, Wagener 2011) โดยอ�ศัยประเด็นปัญห�กับ “ศัตรูภ�ยนอก”  

เพือ่ม�จดัก�รกบั “ศตัรภู�ยใน” ผลก�รเลอืกตัง้ในครัง้นีป้ร�กฏว่� พรรคประช�ชนกมัพชู�ชนะก�รเลอืกตัง้  

อย่�งไรก็ต�ม ก�รปะทะกับกำ�ลังทห�รของไทยที่ยืดเยื้อม�ตลอดช่วงรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ รวมทั้ง 

ก�รยื่นคำ�ร้องให้ศ�ลโลกตีคว�มคำ�พิพ�กษ�คดีปร�ส�ทพระวิห�ร ค.ศ. 1962 (ถึงแม้คำ�พิพ�กษ� 

ของศ�ลโลกในเดอืนพฤศจกิ�ยน ค.ศ. 2013 จะมีส่วนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกมัพชู� แต่กเ็กดิข้ึนเมือ่ก�รเลอืกตัง้ 

ผ่�นพ้นไปแล้ว) ไม่ได้ช่วยให้ฮุน เซนได้รับคะแนนนิยมสูงขึ้น ในท�งตรงกันข้�ม ผลก�รเลือกต้ังในปี  

พ.ศ. 2013 พรรคของฮุน เซนได้รับคะแนนเสียงลดลงอย่�งม�ก จ�กที่ได้ 90 ที่นั่งในสภ�ลดลงเหลือเพียง 

68 ที่นั่ง ซึ่งม�กกว่�พรรคกู้ช�ติคู่แข่งใหม่เพียง 13 ที่นั่ง 

 สำ�หรับประเทศไทย ในช่วงเวล�ที่ประช�ชนในประเทศแตกแยกกันเป็นสองฝ่�ยอย่�งรุนแรง

ตัง้แต่ก่อนอภิสทิธ์ิเข้�ม�เป็นน�ยกรฐัมนตร ีก�รส่งเสรมิว�ทะกรรม “ข�ยช�ต”ิ และ “กูช้�ต”ิ จ�กกรณพีพิ�ท 

เข�พระวหิ�ร แทนทีจ่ะสร้�งคว�มส�มคัคขีองคนในช�ติ กลับเป็นส่วนขย�ยคว�มแตกแยกให้รุนแรงยิง่ขึน้ 

แม้เมื่อมีก�รปะทะกับกำ�ลังทห�รกัมพูช�รุนแรงขึ้นในปี ค.ศ. 2011 คว�มรักช�ติและคว�มส�มัคค ี

จ�กก�รมี “ศัตรูภ�ยนอก” ที่ชัดเจนในช่วงเวล�นั้น ไม่ส�ม�รถสู้กระแสคว�มเกลียดชังในระหว่�งคน 

ในช�ติที่ถูกปลุกระดมอยู่ตลอดเวล�ได้ และก�รเปล่ียนแปลงคะแนนเสียงท่ีเกิดข้ึนได้ม�จ�กเหตุก�รณ์

ภ�ยในประเทศเป็นสำ�คัญ 

 สิ่งที่ปร�กฏในช่วงเวล�นั้นก็คือ คว�มขัดแย้งระหว่�งไทยและกัมพูช�เป็นผลม�จ�กปัจจัย 

ท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคงภ�ยในประเทศทั้งสองและก�รตัดสินใจของผู้นำ�ประเทศในขณะนั้นว่� 

จะเพ่ิมหรือบรรเท�คว�มรุนแรงของคว�มขัดแย้ง ซึ่งคว�มสัมพันธ์ในลักษณะนี้ สอดคล้องกับคำ�อธิบ�ย 

ของกรอบก�รวิเคร�ะห์แบบ first image perspective ซึ่งเป็นก�รวิเคร�ะห์ถึงนโยบ�ยและก�รกระทำ�

ของรัฐ โดยมองว่�รัฐคือมวลรวมของปัจเจกบุคคล และปัจเจกบุคคลมีคว�มต้องก�รที่หล�กหล�ยและ 

มีคว�มเห็นแก่ตัว และเพื่อตอบคำ�ถ�มท่ีว่� คว�มคิดเห็นของประช�ชนในช�ติส่งผลต่อนโยบ�ย 

และพฤติกรรมของรัฐในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศม�กน้อยเพียงใด จ�กก�รทบทวนวิวัฒน�ก�ร 

ท�งก�รเมืองไทยและกัมพูช�ในช่วง 80 ปีท่ีผ่�นม� พบว่�ทั้งสองประเทศยังไม่ก้�วล่วงไปสู่คว�มมั่นคง
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ท�งก�รเมือง ประเทศได้ผ ่�นวัฏจักรของก�รเปลี่ยนแปลงระหว่�งระบอบประช�ธิปไตยและ 

ระบอบเผดจ็ก�รหล�ยรอบ และมเีพยีงช่วงเวล�สัน้ๆ เท่�นัน้ทีร่ฐับ�ลประช�ธปิไตยจะส�ม�รถดำ�เนนิก�ร

บริห�รประเทศไปได้อย่�งร�บรื่น และส�ม�รถดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่�งประเทศที่รักษ�ผลประโยชน ์

แห่งช�ติไปพร้อมๆ กับก�รสร้�งคว�มสัมพันธภ�พที่ดีกับน�น�ประเทศ โดยเฉพ�ะกับประเทศเพื่อนบ้�น 

คว�มไม่มั่นคงภ�ยในทำ�ให้ผู้นำ�รัฐบ�ลต้องพิจ�รณ�ผลกระทบจ�กนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของตนต่อ 

คว�มคิดเห็นของประช�ชนด้วยเสมอ เพื่อรักษ�คะแนนคว�มนิยมจ�กประช�ชน ซ่ึงบ�งครั้งอ�จนำ�ไปสู่

แนวนโยบ�ยหรือก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้

 คว�มขัดแย้งภ�ยในประเทศและลัทธิช�ตินิยมต่อต้�นกัมพูช�ของประเทศไทย ส่งผลให ้

คว�มพย�ย�มในก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจและคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเป็นทวิลักษณ์ที่ขัดแย้งกัน

อย่�งรุนแรง (พวงทอง 2556) โดยที่ผ่�นม� กลุ่มก�รเมืองต่�งๆ ได้ให้นำ้�หนักแก่ “ผลประโยชน์แห่งช�ติ” 

อันหม�ยถึงก�รดำ�รงอยู่ในอำ�น�จของกลุ่มตน ม�กกว่�ผลประโยชน์แห่งช�ติที่แท้จริง ที่ต้องอ�ศัย 

คว�มส�มัคคีของคนในช�ติและคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ เพื่อสร้�งประโยชน์ร่วมกันและแก้ไขปัญห�

คว�มขัดแย้งที่มีอยู่ให้หมดไป 
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